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& प्रालतापकिम् ® 
हन्त श्वगुणगरिम्णा सक्लमापान्तर साहित्थान्यतिवतेमानस्यापि 

संश्छरतसादिव्यस्येतिहास- संम्कुतमाषाऽनुपनिद्ढतया संखतभारतीभवने 
संश्छतमक्तदुष्यपः स्यादित्येताहशी सं्छृतरतिकान्तयण हृदयानीव 
ममाऽपि धदयमधिशयाना या ऽपि व्यथा हक्करएटकायते वामपनेतु' खलु 
माभकीने एष प्रयत्नः ॥ 

यतः सन्दर्मोऽयं सं्छतायुशगिणं खयमाह्ो मनोरमश्च स्यादिव्येष 
विचारोऽस्य लेखनत्तणेषु निरन्तर मन्मनसि रफुरन्ममपत्, तस्माद् बिश्ते- 
धणरीतिः पदाऽसन्धिरीति आादुखनाडत्र मया । तथाहि, प्रथमं ताचत्) 
कालिदासादिषरोनावमरेषु भष्टाकाग्यश्चरः कालिदासः हपकफारः कालि- 
दाः," छरडकाञय ( 1५८) कारः कालिदास, शतयेवह्पां नानापरकरण- 
रचना श्रयिधायं तत्तःकवेनोना विधकृतयस्तेत्तव्रकरण एकवैव परिचायिता 
श्रालोचिताश्च | श्रपण; न केवले पदंसन्धिदीषेसमासोऽबहुलप्रनारस्ति- 
कन्तादिपभयोगश्चेह सावधानमनसा सितः, पि पु दम् छत्र वक्न्यम् 
ह्येतादरेषु वा्येषु नदि हल् मकारेण सह तस्मात परः ख्यो माधराषपेण 
योजितः, ६न्दम् उद्.ङकते, शत्येवंदिधानि च वाक्यान्यपि प्रायेण दन्तु" 
रु “क्ते' इ्येबहूपेए न ।लखितानि ॥ 

यथारम्भवं नानानृत्नतमाऽनुसन्धानफ्गन्यत्र समावेरितानि, 
पाश्चात्यः प्रवर्तिते भिद्धान्त त्मनि निुणं निभाल्य परवर्ेमानिनोऽपि च मया 
न पौरत्यविरारसरणिः कदाचिदपि प्रछत ॥ 

श्रथ येपा प्रामासिक कृतिक्नरणायुपफुति प्राग्भारं शिस्सा पष्टामि 
छगृ्ीतनामपेयारनेषु कतिपये यैक्डानल काथ -िरटर् नट् च-पीरस्सन- 
समसष-दौपकिन्स-रेप्मन-पाजिदसपभरुनयो भवन्ति ! पयां !ह् शतीरस्य 
प्रन्धस्य प्रणयनद्रेष्वह् प्रतिपुदुभ्यललोकयं पादटिप्यणेषु वैतन्नयमानि भरमा 
एतयोदलिष्म् । एम. ए डी किज्ञ+ श्रात्रर-हि^पडेमि (परास) इयुषः 
पदैः समलङ्छतानां पञ्चापविश्वविद्यालये सन्त शफौ सर पदमधिषठितयां 
सपर्गीय गुरुवर श्री इ्वटर जदमणः हप ऽऽवंपादुानामह सविरोषं शतक; 
एषां हि चरणायुपरास्य मया यदृधौत तदच लेवनात् छृनम्। 

प्रयत्नोऽयं मे गीबोणवाखे'गृह्य ण यथोचिते प्रोतिकरो भविष्यती 
हद्माशस्ते- 

विदुषम् श्रनुचरः 

अग्रगासोषहेः रसराज 
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सस्कृतं साटिव्यतिह्य ¢ ~ ~ खः 

प्रथमोऽध्यायः 
भूमिका 

अरयः खण्डः 

संसृत सादियपिमृतिः 
श्यति प्रिष्ठा_संप्छृतसादित्यस्य विभूतिः इति तावद ववतु' न 

शक्यम् । शरस्य दि साित्यस्य बयेोवर्पिठतवेन, महामहौपण्डमरडलस्यापि- 
व्येन, दुष्परिच्छेदेन परिमिशेन, निरतिश्येन वैभवेन, अनन्यतुल्येन 
सौन्दुयैरक्पण, सस्छृतीतिदृत्तोपयो गिन" गुरेन च महति मौलिके पुरातने 
च वाद्मये श्रक्िन् श्रत्मद्भिनिवेशः सवधा सल समध्यैते । न च केवलम् 
एतावन्मात्रम् । निमिततान्तपस्यपि तावत् संस्छृवसा्ित्याध्ययमे धिदा 
विलासिनां विशिष्म् ्नमिरूधि सञ्जनयन्ति । त प्रधानतया चिषन्ताहीरि 
कतिपयानि सु इत्थम् श्रनुसन्धेयानि-- 

(१) संस्छृतसादिस्याप्ययने ताषद् रेतिहासिकानां परमप्रीतये कल्यते । 
साहित्य च एतत् न केवलं विशालमारलगिजनानां जनानाम् प्रतिवपंतह- 
सत्रम् मिन्यापतुष् प्रातिमिकजीवनस्व दतिषृत्तम् अदावधि गोपायति, 
प्रयुव ष्दीच्येपु तरिविष्ट--चीन--जयप्राण--कोर्यादीन् जनपदान्, श्रपा- 
च्येषुरङ््टीधम् प्राच्येषु मलयप्रायेद्वीप प्रशान्तमदासागरस्थितानि दगिष्ठानि 
हीषान्तयशि च, भतीच्येषु बुर्ष्वस्थानमप्रषतीन् च देशान् श्रधिघसतां सद. 
इ््रातीतततानपषजानद्रानां बौद्िव्ततिष्पि ररनदेतह ` एष" आयः 
प्रभावम् श्रपोपतत् ॥ ॥ 

¶--परागन्त ।विररनिटृज्ञ कृतस्य ए दिस्टरो व् संस्कृत लिटरेचर, नामकस्य 
ग्रन्थस्य दूर्व मायम् ॥ 



र् संस्कृत सादिव्येतिहासः [ परथमभ्यायः 

(२) प्रस्यासन्नशताब्दीषु हरिवर्येऽपि प्रत्यमरयुगप्तेकः प्रभावः खल्व- 
सुना मदेशितः" ॥ 

(३) संररुतम् एव भारेपीयभापावर्गेरच्ये्ठा भाषा, ततश्च सादिर्येऽस्याः 
एतस्य वर्मस्य भ्राचीनतमसादियस्य स्पृतयः> सुरक्षिताः इति न कस्याऽपि 
विमतम् । धर्म्रज्ञायाः समुद्भवः सक्रमोपचय्च यथा ह्य तत्सादित्या्रवेण 
पस्वयते न तथा निखिललायाम् च्चवन्वां सादहियान्तराश्रयेण* ॥ 

४) पेतिदासिक्महयकारव्यं, राजपरिपत्काव्यं, सब्गीतकाव्यं, रूपकं, 
मदास्मककथाकान्यम्, श्ौपदे शिकनन्तुक्था, ज्ोकमियकथा, वैज्ञानिकः 
साहित्यं च इत्यादि यद् यद् विरिष्टं विद्यासानं सादित्येतिपदेन ग देन् ग्रहयते तत् 

छृरध्नम् एव संस्छतसादिप्येन कोडी क्रियते । “भारते वर्धं न केचलं राजनयः 
श्ायुवदः फलितज्योतिपं गरित्त्यौततिपम् छद्कगणितं ज्यामितिस्यैव तौयै- 
तिक रूपककल, तान्विक क्रियाविनानं दैवतं चाऽपि विशालस्य श्ंशतः 
प्राचीनस्य च साहियशरीरस्य घटकानि भवन्ति, कामकला चापि विज्ञान- 
तया व्यवस्धाप्य विशिष्टेषु रिक्ता-सन्दर्मप्वनुशि्टा दश्यते,** ॥ 

(८) न केवलं विषय बाहुल्य हेतोरेष, गुरप्रकपैनिमित्तादपि संस्ट्त- 
सादिलयम् श्चमिख्यां _गतम् । “सुत्र-रचनायां भारतीयानाम् इव न खलु 
समम्रोऽपि मदीभर्ड्ले कस्यचिद् देशन्तरनिवासिनो जनस्य छतहस्तता 
कदाचित् समभवत्. --1 भारतीयैः सम्पादितानाम् अप्सरः कथानां जन्तु- 
कथानां गद्यात्मककयानां च सदूम्नदाणं तवत् सावभौमसादिव्येतिहास- 

१--दिषयेऽय्र विशदतरं टिष्परं षद्यमाणे द्विवीयस्मिन् खरएडे निरोधम् ॥ 

२--वामिल-तेलगु-मलयादम-कनादीतिमापाचतुरवगंवर्ज प्रायः सकुलभारदीयमापाः 
प्राच्यो» यया दथा प्रायः सकलयृरोपीयमापाः प्रठीच्यां, संस्छृचमपपाम् ्रन्विता 
भवन्तीति तासां वग प्पे "मप्तेपयवसः, इति लिरूटिम् मपटदे\ऽदि ४ 

दे--+10ए पापल 8 

भ पराष्टरयतः तैष्टूदौनल रचितस्य द् हिस्टरी श्नाव् संस्कृत लिटरेचर? मामकस्य 
1 म्रन्यस्य षष्टं एष्टम् 1 

‰-- परारयतप विरेरनिद्ह्वस्य श्दिस्टरी आग् संसत लियेचर, ममकस्य 
मरन्यहय प्रनयो मागः 7 



प्रथमः खरः ] , संसत सादित्य विभूतिः ३ 

. निमौशेऽसाधास्णो व्यापारः संघ्तस्यते" । श्रपिय, “व्याफरणविज्ञाने न 
काचिदपि प्राचीना जातिमौरतीयान् श्रयेत, त्च स्ीष्टजन्मनो वहुशता- 
व्दीम्योऽपि प्राग् मासे चं स॒मघीयाघ्नकरे ! कोपनिमीएकलायाश्चाप्यध्ययम् 
तर यहुतिथात् फलात् पूर्वं परचारं मराप^ ॥ 

(६) धर्मदशेनोभययिकासन्ञाना्थं च सं्छृतसाहिलयाध्ययनं परायोऽप- 
रिद भवति । च्च मैक्ोनलेन--“भारोषीयभापामाप्ु जनेषु मादती- 
यैरेव फेचलं ब्राह्मण (सैदिक) धर्मो नाम महान् 'जनकीय--{7210102]) 
घमः, बोद्धधर्मा नाम महान् सावभौमधमश्च निरमायि । शरप्रदरितधम- 
विपयेोपतने भेनान्तरेसतु बहुतिथात् कालात् पूम् श्रखदेशज एव ध्मः खल्- 
रीकतः । चरथ महतीं मननशक्तिम् श्रभिव्यञ्जयन्ति स्वोपन्ञानि पिविधदरशर 
प्रस्थानानि श्रपि भारतीयैः सन्ततानि" ॥ 

(७) उपज्ञासम्रद्रं खलु संसछवसाद्ियम् इति त सादिदयान्तराद् 
ऋम्योऽस्य विरोषः। सीष्ठात् प्रार् चतु्थंशताब्द्यां भारतवर्पोपरि सञ्चाताद् 
यवनाक्रमरात् पूवेमेव नूनम् श्रायेसभ्यता प्रौढिम् श्राप, न च ततः प्भूरि 
जाहुयिद्र देशन्तरिणम् केनचिद् शनाक्रमेन स्रया संसगेदोपः इदियाय। 

(<) उपलभ्यमानम् एव संस्ृतसाहिस्यं परिणादतुलया एकीकृतं समः 
भ्रम् अरि रोम-ययनोमयसाहियम् अ्रतिरोतेतराम् ¡ यदि च साहित्ये 
सेधा प्रणष्टानां तत्र तत्र चोह्लिर्यमानाना सन्द भाणाम् सपि समावेशः 
क्रियेत तदा शरस्य ज्यतिरेफे किसु वक्तयम् । ^ 

(६) श्रभिहितं च मैकडानलेन--“सर्वेषाम् शपि सनातनानां साहि. 

स्यानां मध्ये संस्छृतसादित्यं मौलिकतामूल्येन सौन्द्य॑शएप्रकयैए च यवन. 
सादित्यम् एकं हि ्रपो्यन कस्माच्चिदपि साहित्यान्तराद् श्चप््ृष्यते । मानः 
परतिविकाएानु्ीलनस्य प्रधानसाधनतया तु ताबदेतदू् याथनाद् श्चपि 

सादित्यादू निस्संशयम् उत्कृण्यते” ॥ इति ॥ 

(१०) बि्षहणा खलु सातत्यगतियये्भ्यताया द्रीद्श्यते । प्राथ 
नोपासनाः) गायत्रीमन्त्रजपः, जननीजठरे शरीरप्रहमं श्रारभ्य अशरीर 

त्यागाद् घाये (दिन्दू-) जीवनं विरिषन्तः पोडश संकाय, न्रणीम्या, हन्य- 

१ परा्धश्यतामू उदिटपूर्वो मन्थः ॥ 



श संस्छव साहित्येतिदा्तः [ प्रथमाध्यायः 

यादो जननं श्रोत्रि वहूनि विष्यन्तरस्यपि च वदटुसहसवपैपूव मयं - 
विधिमनतिक्रम्यैव यावदद्य प्रवतत ! शासीयविवदिषु, सम्वादुपन्निकामु) 
स्वकीयपत्राचारेषु च क्रियमाणः कृतवियैः फोविदैः संरकतभापायाः भ्रयोगः 
सु्रणयनत्रूु प्रचुखचारं प्राप्तेष्वपि दप्ताङ्धितस्छृत-सन्दभौणं 
दष्तप्रसिलिपिविानं, मन्थिलोपावसरे शब्दशः सवलशालपुनराविभौवार्थं 
निखिलनिगमाऽऽगमानां कटारे स्थापनं चेव्येतत् सवे भारतीयानां पूरवो- 
काम् इभा विशि भरषत्ति निदशोयति ) तेस्माद् भारतीयानाम् छरदीतएध्य- 
तमम् अनुसन्धातु' हिन्दूनाम् इद् नीन्तनीं सरति च समवयोदधुं संस्छत- 
भाषाया ्रध्ययनं सुतराम् प्रयोजकं सम्प्यते ॥ 

(१९) न खलु तावतेवाऽलम् । युरोषौयसंसतिदशेनयो विकासं 
चिज्ञतुभपि संस्कृत भापाऽप्ययनं नित व्यपेते ¦ तथा चोचं विटरनि- 
दजमहाशये न, "यदि श्रस्माकं स्वसंस्छनेः उपक्रमप्रक्रमाः ुमुत्सिताः, यदि 
श्रस्माकं पुराणतमभारोपीयसंस्छृतिः विविदिपिता, तदह यत्र भायोपीयजनानां 
पिष्टं वाड.म्यं सुरक्षितं तद् भास्तवर्पैमेच खलु श्रस्माकं गतिः,» इति ॥ 

अथ दितीयः खण्डः 
प्रतीच्येषु संस्छृतसारस्तसम्परभावः । 

खीष्टस्य अष्टादशमशताव्याः चरमचर्णे प्रतीच्येपु संस्कृतसादित्यस्य 
प्रचारः प्रार्धः, स च इतिहासजन्मनोऽपि भावः भारतयूरोपोभयदेशवास्त- 
ठमलनानाम् इतरेतरसम्बन्धस्य नाना रूपाणि षदूोत्येन् ऋभिनेव्रयुगप्रच- 
तेकः सज्ञातः । 

श्रनेन हि तत्र तुलनामकृमापय विज्ञानस्य धीम वुलनाव्मक- 
पौराणिकविज्ञानस्य रूपं परिवर्तितम् , पाश्चाव्यसुमनसां मतिरुलिकानां कच्चिद् 
नष्मेन्येष- कतः, स्गर्पतयुप्दन्फदुषतस्यत पथियमिषियसो च्यु त्वर 
स्थास्नु सचिरुसखादिता ॥ (द 

(क) उ॒लना्मकभापाविन्नानम् । 
_ वत् भवीची संस्छतपर्चियेन अननुगरदीता अभूत् तावद्धि “्स्माक- 
मेव मीस्ताचज्लोषे मूलभररतिः, सवौ; पि खल्यन्या भाषा रस्या विस्तयः 

१. 



द्वितीयः खण्डः ] अ्तीच्येषु संश्छत म्भावः : 

“इति शवेदी ̂-हिन -परभृतिभाषाणं भाषिणः प्रच्य च चते स । सम्यग- 
चृसन्धानिन सु पप्ोपेदिनयोः प्ारवदीहिन््या सह् अन्वयो दर्वटः 
दति, तयोः परक ततं दुरुषपादम्» इति च भरभवद् धारणा सुष्मेिकिया 
र्तणाम्। शछरच्रन्तरे मठान्धस्नरे दीपेन वर इव पा्वासयाुसन्द्धानान 
मं्छृतसं स्तवे सति तन्दृग्यमाणो मापापरम्पर-विपयकरो गृहोऽर्थः वघ 
भकाशितोऽभूत । ततय “संछतमावैव मूलम्, तदन्विानि च सवौणि 
भापन्तरासि धुसुष्याः प्रसृतः” इति फेचित् मातीच्याः स्सा निरधार- 
यन् । परं गम्भीरविचारणया तेषां “संछकतवाणी तत्वातीयानाम् अमृपां 
याएीनं जयेष्ठा सोदयो न पु भ्रमु. इति सम्मधारणा श्रजनि ! ततः प्रमति 
तु्नात्मफं मापाध्ययनं सारवतोऽयोन् विपयीकुबोरस्य विह्ञानस्य रूपम् 
उपादाय प्रोदिम् शरमचत् । श्रथ लाघवाय 'जारोपीयव-इति नाम्ना स्याति 
नीतम् शुं सापाधमैम् एव व्यूटानिकमापावगैः अन्वेति इति शासकः 
तेदेनन्तेह च प्रि श्रतसन्दधे | अन्नियन-माफछन-श्चल्यान्यन-लिध्यैन्यन- 
श्ार्मन्यन-परिज्यन-टोाा-प्रमतयः नानामापाः (तरवेस्ता-ग्रीक-तैटिन- 
भाप पै छष्यादायोः) भापाविद्धिः एतेन वर्मेए सद् न्वयं लम्भिवाः; 
दिष्ट ८ ५५८८ }-षमेयन-ग्रषुसाश्च श्रप्रा श्रपि भाषा थनागते 
फाल लम्भिताः सयुः इति तावत सवथा सम्भाव्यते ॥ 

(ख) ठुभनासक्पौरसिप्क्थापिन्ञानम् । 

तुलनात्सकपौणानिस्कथाविहञानस्य सुषुनयने ुलनास्मफमापयिनचानेन 
महत् सादहाप्यं सम्पादितम् । संस्कृतभाषायाः देव'-+मग'-यज श्रद्धाः 
प्रभृति शब्दानां एतदुवर्मीयभाषान्तरधाग्रिकनानाशब्दानां च सवौ 
भयुरसंस्याकश्ाब्दाः भरोपीयभाषायाम् उपलभ्यन्ते इति, बह्मयो देवताश्च 
भारोषीयभापुगोयाः सि इति च तावद् श्राधुनि शनुसन्धानेन चिज्ञायते 1 
तथाहि, ध्ृथिवीमातर् , अस्वन, पर्जन्यः, यरुएः इति संत देवतानां 
सवफौः क्रमेर ष्ठेय मेदः ¶ता पापल (सदिनमाप), 'डयोस्-कुरि 
फण्ननण ((ैटिनभाप), श्न्यून 1 11 (लिष्यैन्यनभाषा) 
प्रणस" 0०५१२०० (परीकमापा) च भवन्ति । । 

9-शराषदी=परवी 1 शवंदः, (भशवद्म), ठस्येषम् शारदौ ! ४ द [२ = 

श "प्रय ति यददः द्यस्यव 
भरन "परव, दहि माति ॥ 



संष्छत साद्िव्येविदासः { प्रथमाभ्याय 
५१ 

उदाहता भारेधीयदेववा; भ्रयेख बिविधामु मापा समानानि स्वहप- 
[= ९.५ 

लक्षणानि विभ्रतीति वं महदाश्वय॑म् ॥ 

(गे) पाश्चात्यघारणघ॒ प्रभवः 

उपनिषदो नाम भारतवर्षपिवणणां वरिष्ठं गरिष्ठः च ज्ञानम् । दारा- 
श्विकोदः श्रष्ठादशशताव्द् या उपमध्ये पारसीकमापायां तासां ५ 
स्यत्। ततः “्ङ्क्वेटिल इ पेरनः. (९१८९१ 72५ 21709) सीष्टीय 

१७०५ तमे र्वे त्य स्पान्तरयापि स्मान्दर कैटिन मापाया प्रणिनाय] 
एतद्धि पलु महद् अथंवज्ञतम् ! यत दि शोषनदारः (ऽनणएलणोवणल) 

केवन्तं रूपान्तरं हयदोऽघीलय उपनिषदां गरं तरम् शरधिगम्य, “तदू 
वै तद्, यन्मे भियमाणस्यापि सान्तवदेतु श्रियमाणस्यापि च सान्त्वदेतु 
भविता इति समुदीरयामास । अथ शोपनदार्भतिपादितं दशेनम् 
शनौपनिपदीविय ण वलवत् परभावितमभूत् किल 1 . 

श्रय शामैस्यरेसुषी भारतीयां प्रतिभां शम् श्चनुहरन्ती दश्यते तावद 
तरदवद्भिः। तथा च श्रभ्युक्त' ^लोपोल्ड् यान् श्राडरेणः (8 1.200०14 
0१ ऽता०८९८य), "राच उसेक्ताशालिनः (रि०ाणत०४०५।९) सलु भार 
तीयाः, नज्याश्च शाम॑स्याः इति ! मारतीयेु शामेस्येयु च समानैव मनन 
निरदिष्यासनपरदृत्ति, तुल्येष च सुवभूतात्माठुरक्तिः (संसारस्य दुःचमयत्वम्ः 
सौगतानां मूलाभ्युपगमः) समवलोक्यते ¡ शय शारमर्यक्रव्येषु संस्छृतस- 
ग्येषु च उभयत्रापि ्रथिप्रकृति यादृश भावकल्वं सवेदनशीलल्वं च परिभा- 
ज्यते ग्रीककाव्यानि दितर.काग्यानि च सेधा तद्वच्चितानि वी्यने ॥ 

(च) भाचीन शिलादिज्लेखानुसन्धानम् । 
संस्छतक्ञानधनिनो यदि नाभविष्याम, श्रधिप्राचीनभारतं यजानी- 

मोऽयल्े, खल्पीयसतस्माद् श्रज्ञास्याम इति वचने का युक्तिः । प्राचीनः 
श्िलादिलेएविपयकम् छस्पाकं क्ञानं श्राचीनमारतायस्यासम्बम्धि च नः 
स्म् घ्नुसन्धानं प्रातीच्यविद्यायनाना सापूनाम् अमरम् इयत्र को 
नाम विप्रतिपद्येत । परं विषययोरनयोः सक्ला परधाव्यवैदुपी संख्छवभाषाः 
श्ययप्रयोञयभावनातररगोरथायितैव इति कस्य पिमतं भवेत् ॥ 

(ड) ्रविरेषम् । 
(९) पाणिनीयाष्ठाभ्यायी मधीख दरिपवास्तव्यानां सरस्वतीव 

् 



द्वितीयः खण्डः ] भरतीच्येषु संस्कत भावः ` 1 

-स्वान्ते प्मापाम्याकर्सयैकल्यदोचसतावद् यथाशक्यं अमार्जनीयः इति भाव 
उवियाय ॥ 

(२) कतु; तिस .व्यजपन्तीं य{लिदासस्य प्रें तिं शङ्घन्तलाम् 
श्रलुशील्य पाश्चात्याः प्रसह्य ताम् उपतुष्टुवुः शङुन्तलारौलीम् श्नुसृत्यैव च 
भोटः (०८.11८) "कास्ट" नाग्नः खसन्द्भस्य प्रस्तावनां विरचयामास्त। 
संरछत सन्दभौरां शामेख्यमापाहुवादः शामदयसाहित्यं भूयप्र' प्रभाव- 
यत्ति स। ० श्लेललः (ऽवपर्^)) नामा शा्भेस्यः फचिः संरछ्फान्यानि 
शा~+्यभापायां सल रनुफवयति स्म 1 

(द) संस्छृतभापाप्रवद्धा चै मदायान' सम्धदायस्य प्रामाशितराः 
प्रबन्धाः 1 धरय हरि वर्धय विविधभाषासु तद्युादैः पार्चात्यसौगतानां 
मनसि वल्लवद् घरहार्पात्॥ . 

८) श्रा वदिषमन्येभ्य शा प्रेर्य (0)255)८य)) सन्द॑भेभ्यो निखिलः 
सलु सं्तसतारखतमदाएवः, पश्विमविपरिचत्कणोधारः सम्बत्सराणाम् उप 
द्विशते समवो । वेदान, व्रणानाम् , उपनिवद्†; रामायणस्य, सदा- 

भास्तस्य, पुराणानां, भीतिकोन्यानां, लोकम मोरल्कास्यायिसनामः घौपदे- 
शिरूपष्ठकथाना, येज्ञानिरसन्दभौणा, ग बहुना यत्सव्यं संसछतसादियाङ्गिनः 
सर्वेषम् धरन्नोपद्खानाम् श्लुवादाः, टिपस्यः, सामीकतिकसंस्करणानि च 
(८पप्८म् वाप०्ष्ड) बासु तासु हसिविर्यीयभापासु संगृत्तानि { श्चस्तोकेन 
च तेषा प्रभावेण त्त्येषु मनीपिपु नूनं भेवितन्यम् ॥ 

सरथ तृतीयः खण्डः 
संखृतसादितये तिथिक्रमाभावः 

हन्त संसछृतसादिवयाुसन्धादृभिः कृतेऽपि तादृशसामीचिक (1१6) 
मार्गशागणे तथानिधक्लेश्लेषविपमे च भचुरभरयासे संरृतसाहियस्य दृत्ि- 
छतं याचदय आअनापद्यमानं प्रकाशर वेभियते । नानानिणौयकैः निर्शतिपु 
कम्रिकुलतिलकस्य कालिदासस्य इव कप्िवाकाभिनीद्छन्तस्य भाससं श्रपि 
कलेषु न केवलं पञ्चपणं दश्यब्दीनां परदयुत शताव्दीनाम् मिथोन्तरं सु 
पलभ्यते । “सं छृतखाहित्येतिहाससम्बन्षन्यः सवोस्तिययस्वाः सुरुडसच्यः 
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घदाह्कता भारोषीयदेवताः भायि विविघाघु भासु समानानि स्वह्प- 
लक्तणानि बिभ्रतीति ये महदाश्चयम् ॥ 

(ग) पाश्चत्यधारणायु प्रभावः 
इपरनिपदो नाम आरतवपैषिवराणो वरिष्ठं गरिष्ठः च ज्ञानम् । दाराः 

रिकोदः श्रष्टादशशताब्देया उपमध्यं पारसीकमाायां तासां रूपान्वरम् अका . 

स्यत् सतः मकि इ पन" (१०५०९५१ 19.१०८) सीय 
१७७ तमे वरदे तस्य हमन्तरछापि रुपन्तरं लैटिनभ्रापायां प्रणिनाय । 

एतद्धि सल महद् श्र्थघल्नातम् { यतो दि शोपनदारः (ऽन गृलपोप्यप्यलो 

फेवलं सुपान्तरं ह्यदोऽधीवय उपनिषदां गट तत्वम् श्रधिगम्य, “तद् 
यै तदू यन्मे भियमाणस्यापि सन्वह त्रियमाणस्यापि च सान्लदेत॒, 

मेथिता" इति समुदीस्यामाप् । श्रथ शोपनदास्प्रतिपादितं दशनम् 
प्मौपनिपदीविद्या वलेचत प्रमायितममूत भि । 

श्रथ शामैर्ययेमुपी भारतीयां प्रतिभां ग्रशम् श्रनुहर्ती दृश्यते त्तावद् 
त्खदश्वभिः। तथा च श्भ्युक (लोपोल्ड् वान् श्राडरेणः (8) 1.८०{०१ 
५०५ §ऽतारत्वल)) शराश्च उस्ेक्ताशालिनः (०१2०५९४8) खलु भार 
तीया, नठ्याच्च शास्या इति ! भारदीयेषु शा्ेस्येपु च समानैव मनन- 
निदिष्यासनमषृत्तिः, तुल्येव च सुवैभूतातमालुरकिः (संसारम्य दुःखमयतयम्- 
सौगतानां सूलाभ्युपगमः) समवलोक्यते । थ शारभख्यकाव्येषु संस्छतका- 
स्येपु च उभयत्रापि श्रधि्रकृति यारा भावकं सवेदनशीक्ञखं च परिभा- 
ज्यते गरीकफाठ्यानि दि्काञ्यानि च स्वेथा तदूवश्ितानि वोक्यन्ते ॥ 

(व) प्राचीन शिलादिलेसायुसन्धानम् । 

सरृतक्षानघनिनो यदि नाभविघ्याम, श्चधिप्राचीनमार्तं यज्ानी- 
मोऽदयखे, खत्पोयसखस्माद् श्क्ञास्याम इति वचने का श्दयुक्तिः । प्राचीगः 
रिलादिलेसविषयरम् श्रम ज्ञानं ध्राचीनमारतावय्ासम्पन्धि च नः 
संदृदम् श्यलुमन्यानं भ्रातीच्ययियाथनानां साधूनाम् श्चमर्ण॑मू इत्र ष 
नाम विपरतिपय त । परं पिपययोरनयोः सला पाश्रादयरदुषी संस्छनभाषः 
स्ययपभ्रयोऽ्यभायनातरंगोर्यापितैप इति कस्य पिमतं भदेत् ॥ 

(ड) श्रविरेषम् । 
(९) फिनीयाष्ठभ्यायी मधी दरिवर्यवास्तन्यानां मर्तीसेवानां 
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सान्ते 'सखभापान्याकरएवैक्ल्यदोपस्तादद् यथाशक्रय प्रमार्जनीय › इति भाव 
उक्याय ॥ 

(>) कतु कतिषव.व्यजञप-तीं कालिदासस्य श्रेष्टा कृति शकन्तलाम् 
श्रलुशील्य पाश्ाव्या प्ररुद्य वाम् उपतुष्टुवु 1 शन्तलाशेलीम् अनुष्मै च 
भेदे ' (6००16) "कास्ट" नाम्न खसम्द्भंस्य प्रस्तावना पिरचयामास । 
स्छरत सन्दभोणा शार्मरुयभापालुवाद शार्मस्यसादित्य भूयिष्ठ रभाव 
यत्ति स । ० श्तेजल {8०111९8 }>) नामा शाम्य कवि सस्छतकान्यानि 
शा~श्थभापाया सलु श्रनुफवयति स्म ॥ 

(२) सरकृतमापाप्रवद्धा वै 'महाथानः सम्प्रदायस्य प्रामाणिका 

भरतन्वा । श्रय हरि वर्षीय चिविधभाषाु तव्नुबाद पारचात्यसौगताना 

मन्-सि ववद् श््हर्पीत् ॥ 

(४) चा पैदिकमन्येभ्य श्रा प्रेर्य (5५८11) सनदुमेभ्यो नसिल 
स्तु स॒ष्टतसारसतमदाएव पश्चिमविपस्वि्कणधारे सम्वत्सराणाम् खप 

द्विशते समये हति 7 वेदाना, त्राणान्, उपनिपदा, रामायणस्य, महा 
भारतस्य, पुराणाना, गीतिकान्याना, लोकमनोरज्ञकारयायिकानाम्, श्नौपदे 
शिकपशुकथाना, वैक्ञानिरसन्दभौरा, 9 बहुना त्सस्य सस्छृतसादियाङ्गिन 
येषाम् चद्धोषाज्गालनम् श्ुवादा ; टिणस्य , सयमातिक्सस्रर्णानि च 
[दषा 0 ए्व्लाड) तसु ता हइसिर्षयभापामु सवृत्तानि । श्रस्तोकेन 
च तषा प्रभदिण तनत्येषु मनीपिषु नून भवितन्यम् ॥ 

अथ ततीयः खण्डः 
संस्छतसादिस्ये तिथिक्रमामावः 

हन्त सस्छृवसादियातुखन्धादमि कृतेऽपि ताटरातामीक्तिक (८11८) 
सामैखागसे द्माविधक्लेशप्लेपियमे च म्चुरश्रयासे सेख्छतसाहिलयस्य इति 
गृध यावददय श्रनापद्यमानं प्ररशापद्या वेविद्ते । नानानिरौयकै निर्खत्तिषु 
फविङ्कलतिलकस्य पालिदासस्य इव कव्रिदाक्सिभी-धनतश्च सस्य शपि 
कलपु न केवल पृञ्रपाणा दशाष्दीना प्रद्यु शताव्दीनाम् मिथोन्तर समु 
पलतभ्यते । “ससछृतस्पदित्येतिदसलम्यन्यिन्य सवौस्िययला सदधर्टसूच्य 
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( ०5 ) सलु, याः पुनः उद्धरणायैव कृग॑लतेयु जिताः मवन्ति* +° श्रा- 
नान्वरेयु परमप्रपराप्तम् श्चपि संसछृतसादित्यम् इविदासे नितरां शोच्या- 
व्यं॑ताप्रदू दश्यते; तथादि श्ंशुल्लिगस्याः प्रथमम् इतिदहासन्रयन्धाः) 
श्रथ तेऽपि कल्पनावरलाः । ख्यो वत भारलीयैतिक्षाविकानां मृ धैनयायमानः 
कहुणः ष्दीरोषोटसस्य' श्रि तुतां नाधिरोहति ॥ 

त्र हेतवः । दुर्वा सलु संस्छृतसारियस्य इतिदाषदाद्दरियस्य श्नपर- 
व्यास्मेयषेतवः इति चअभ्युपगच्छन्तोऽपरि एठाचद्धि तावदवश्यं विवक्तामः-- 

(4) :तिहदासशब्दस्य योऽभिभ्रायः सचत गृह्यते न सं पुसा भारतीयैः 
गृहीतः । पाणां चिशरुतानां जनानाच्व चरितकथायाः निचन्धने भारतीयानां 
ग्षृ्तिः पुरा न कदाप्यमूत्, यो हि तैः यप्रमत्तं सोत्साहं च परिरिन्नितयोः 
श्चायंसभ्यतासंस्टत्योः सम्बर्धने सुष्टु साहाय्य सम्पादयामास तस्य तु 
चरितं सुगीतं पै. । तथाद्ि च्ध्यात्म सारतीयसस्प्रदायानां पिस्तं यथाथ 
च यादृशं चरितिानुयीतनं संख्छतवाडमये लोचनगोयरी भवति तादशं न 
यथचिदुपि शयन्यत्र जगतः सवौ भाषण सादिव्ये दृष्टिपथम् श्रवतरति* ॥ 

(८२) कम॑सिद्वान्तः, भाग्यगाद्धान्तः, दश्वरेचछारुतान्तः, मन्व्-तन्त्र- 
क्रिया विवासः, एतदुयुगीनवैज्ञानिकमतेरनुदेयः इत्येवमादयो बह्ुथो पिरि 
येद्विनौद्मैनानां मनोरृत्तयः परिस्थितयश्च संभूय संरहतसादिसये'इतिदामा- 
वुपलन्येः ईषद् हेवुता त्रजन्वि ॥ 

(३) श्रापीष्टोयद्मादश शताद्द्ि मारते घटमानानां यजनीतिकयटनानां 
क्रमश्च श्चपि नाम तथा वभूव यग तेन न काचित् पिश्वजनीना प्रवृत्ति; 
भरादुरमूत्। 

(% रतीयानां हृदयेषु राष्टरीयल्व-भावनाया श्चमायश् च श्रत 
मदान् दतर श्रस्ि 1 श्रलक्तेन्द्रस्य (मिकन्द्रस्य) भारते विजयानां प्रमावो न 
शद चिरस्यासनुर श्रभयन्ः न च श्चन्पैः मिदेरिमिर् श्चाततायिभिर् मास्ते 

¶--ङेपञ्ञिगनमे १८७१ रमेव सुद्धितस्य "व ̂  द० द्िरनी" एृत्रस्य संसत. 
म्यार्रखस्य मूमिस्नतः 1 पद्ठाण्चोऽ्ययिङेम्यो वर्देन्यः पूरव परकारिचं मवमे- 
ठ् सम्रवमपि यथावदुभ्युषगन्दस्यं मवति ध्र 

र--शमारहोषा हनि्ामदिध्ं भ विदुभरित्यनुयस्वा नतेपामितिष्ठामरन्दैन न खलु 
खन्या प्रहो अमू वस्य हरिवर्ष मवरोगि यशम्यमिति रिषं 
शद््यानिन 
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कृतैर् श्यक्रमणैग् दृहत्यायां जनतायां राष्टरीयत्य-भावनाया उदयो ऽजनिष्ट ॥ 
भारतीय-मूपाला न तथा विदेशिभ्योऽदरह्यन् यथा चअन्योन्येभ्यः इत्येतच्च 
श्मपिनाम मुसलमानानां भारतोपरि विजय-ल्ामे सख्यं कारणं बभूव ¶ 

९) कालेन दूरं नवानां प्राचीनानां म्य-पू्ैक्षितिपतीनाम् इतिददासेषु 

तत् प्रशस्ति-फाष्येु च न साधारण-भारत-जनताया उचिता प्रीतिर् भूत् ¦ 
तस्मात् स्थायिनीं कीर्तिं लिप्तबः कवयो न तया स्व-सम-काल-भवानां नरपाणं 
चरितानि स्व-मवन्धानां विषयत्वेन उपाददते स्म यथा रामायणमहा मारतादि 
भरावीनअन्थ-वरितानाम्* | 

(&) भारतीयानां विगेपापेक्तया सामान्येऽधिका या शरीतिर् दस्यते सा- 
इपि अत्र ेखन्तरतां व्रजति । तथाददि, यदा दि दरौ भति-इन्दिनो प्तौ उदापो- 

ˆ हस्य षिषयीभवतः, तदाऽपि व्याख्यादृणां जीयनेसिबृ्तानि सर्वथा उपेय 
. फैवलं विवादीया युक्षय एव किल प्रसूयन्ते । दाशैनिकाणं नाना-सम्दायानां 

सयाख्यानाबसरेणु चाऽपि एेतिदहािकः कालः परठतः कृतो भवति । 
(७) भ्राचीनयाङ. मयस्य च बहुतर-संस्याका अन्याः छुटुम्ब-विरेषस्य 

या सम्मरदायनविशेपस्य घा सरबिशेषस् चा दूय-सम्पत्तिभूता लु उपसव 
गताः, येपां प्रणेदणां नामोल्लेम् पि हन्त नोप्रल भामह | 

(5) पप्म-प्ाचीन-ादमयापेत्तया श्रवौचीने वाङ्मये च यदि 
संवचिदू भरन्थ-निमौचणां नामानि किल श्रुति-पधप् श्रवत्तरन्ति, तान्यपि, न 
खलु व्यक्ति-विरेपाराम्, श्नपितु छृटम्प-विशेपाणां (गोत्र-विशेषाणां वा) 
उपाख्यात्रेन पार्गयन्ते ! ° शरभूवंश्च मोज-विक्रमादित्यादि-नाम-~ 
धारि्योऽनेकाः व्यक्तय इह । श्रमुकः कचिर् भोजस्य विक्रमादित्यस्य घो 
कालि खलु जातः शवयेतावन्मातरे उपलन्धेऽपि येतिहासिक ज्ञाने न तेन बम्तुत 
पेतिद्यासिकत्वं वञ्जञानस्य सिध्यति । 

१. तथादि--खादृस्पकुचरितं नम रेतिंहासिकं काम्यं दिस्खति-गभं निलीन करी- 
चरति, सैपथी् चरितं नाम पौरायिक-क्या्नयं काम्यं च माना--रीका- 
विभूषितं सत् परिग्तमडली-ह्दय-हरीभूते खलु श्श्यते । 

२--देणान्त्रेषु हव भारतेऽपि खर्दे चथारि सप प्यवहारो दश्यते यद् ग्रन्यकाणो 
मामानि श्रायः गुप्त--रर्मा-राय~-चक्रवरती--पर्टविभिर् “उपपद प्र 
प्रथितानि खन्ति{ न समस्ठ-नाम-पकारने तया मदृस्वं  संमाम्यते यथा 

उपपद्श्ररारते ! 



(| #) संस्छत सादिव्येविदासः [ अथमा्यावः" 

८६) चदि च क्वचित् घुनः कस्यचित् के् मन्थकमरस्य वा नामधेयं 
चकच्नन्ये चन्व्तम् ्रालोक्यते, न तस्य मातुः, पितुः वंशस्य, जन्मभुचः, 
थद) न्वमानदिच्त्य च तिये क्रिशद् उलिखित लभामहे । 

{९२} चते च च्दाचिच् कस्यैव नयतदिक्स्य सार्थकैर् नाना 
न्यगमिर् व्यदार" 1 

प्वगतेऽपरे “नदि मसलोयेषु रेतिदासिको बुद्धिरासीद” इति न 
दाटुचिद् च्नचयेयय् ! इविदास-विया-साहिवे दि न केवलं अनेके 
चदनि पुण्यानि प्रन्यान्वरि च, श्रपितु निश्वित-तिथि-युता अनप 
शित्ता-ज्ततया श्ररि उह मियन्ते, व्यौतिप-परन्यकाराश् च ख-अन्ध-पररः 
समाप्वौनां यवान् तियीः खलु निर्दिलन्ति स्म 

, अथ चतुर्थो खण्डः 
संस्छृतमापा याधुनिक्यो भापाश् च 

„ शंस्छठः-पवद्-मयोगत्व च्ारन्म-कालम् शचन्वि्यन्तो बयं रब्दम् ६ 
पारिःनेर् रश्यघ्याय्या बाल्यकिस् च रानायणे प्रयुक्तं स्वेतः प्यमं पराम 1 
न्य व्युन्पचिन्लम्यस् चाय :--एस्च सञ्चितम्” इति, "स्निग्धं कृतम्” इति, 

ऽरिमाडिनम् इति, बा मवति । पएतत्-परतिद्न्दिनः श्रुत्य 
अयः नभि" इवि, श्यसवरिमम, इति वा भवति} श्यत एव शाह राः१ 

च्ण्दरनन्य सयपिन-मापा गृहते या दि सलु सादित्यिक्या भाषाः 
म्पे पयते । 



चतुः खरडः ] संसृत भाषा स्घुनिस्यो भाषाश्च १९ 

` दशैः छग्ेदे सल प्यते । पम् 'छग्ेदस्य समग्रस्य न्दोमयत्वात् न 
दि त्र तदानीं भाविगाया भाषाया चास्विकत्य खरूपस्य दशनं शक्यमः 

शृत्येतस्यां विप्रतिपत्तौ सत्या, श्ेदश्य भाषा छन्दोमथी सत्यपि तदारतीतन्या 
भापिते-भाषातो नितरां भिना भषितुं नाऽदहैतिः इति तु न कध्यापि विरत 

स्याद् । तास् ता च्चवसा उत्तीयं नानास्पेषु प्रादुभू तानां चिपिध-भाग्तीय- 

भाषाणां निभ्न-यस्ता सारिणी एकटषटिपातेन सवो श्राय-मापा-पारा-गरीः 
पिष्युनयिष्यति । 

चऋगिदः ५ ० सावैजनिकः्ैदिकमापाः 
शट्देद्वजैम् छन्या वेद द \ 

जाषएएफानि यास्कतिश्च 4 ° पाली 

यास्छाऽवरकालिकसंस्छतम् ह. | 

समायणं महाभारतं // लिदितषली ९ श्वशोकंस्य शिलालेखाः 
पाणिनि-ज्याकरणं ण \ 

फात्यायनसतिः | ¶ नादकेपुज्यवह्तानि 
पतञजलिषतिश्च - 1 | आ्तानि 

/ लिपि रारन छपथ्रशाः 

१ 
कलिखिताऽपश्र का ©. श्धुननिस्यो मापा 

ध्यथा यथा आवा-विश्चसो धर्थेते घथा वथा साहित्यिरी भाषा सवेजन- 

भापित-भापपिो भेदम् प्म, शति तायत् सारिणीत एतस्याः सष्ठ क्षायते । 

विपश्चिदूयस भारडास्कर माशया बैदिक-ष्यसाद् = श्यवस्फलि . 



द् संछ्छत सादि्येतिदासः [ प्रयमान्यायः 

उदितं सादित्यं भ्यध्यस्नलिक-संस्कृत-साददित्यं ्रेख्य^-संछृत-सादिस्यं च' 

इति द्विषा विमाजयन्ति ! ब्राद्ण-न्येभ्योऽनन्तरं रामायणए-महाभाताभ्यां 

च पूर्वं गतः छललो भध्यफालः इति मत्वा ते मव्यकालिकं साहित्यं भकतः 

यन्ति 1 कालेऽत्र मुख्यो प्रन्थकारो वैयाकरणश् च सुगरदीतनामघेयः परिनिग् 

गरयते । पाणिनेर् श्रषौचीनः कालः भ्रेण्य-संस्कृत-कालतया उयपदिश्यते । 
फालेऽत्र सख्यौ घैयारप्णौ कात्यायनः पञ्चलिश् च स्थाप्येते । सरव-जनल्य 
मापित-मापाया पिविघा दशाः पाल्या (पाली हि ्रशोकस्य रिल्ा-लेखेपु 

व्यवहता प्राप्यते ), नाटकानां प्रास्तैः, शपथः, ध्राघुनिकीभिश् च 

आपामिर च्भिन्यज्यन्ते। नाटकानां प्राछ्तैश् च न सलु-तदानींतनीनां 

मापणां वालयिक-सवषपाणि प्रकाश्यन्ते । प्रारम्भाब्रयादु तावत् भक्तैर् 

लोश्रनां मापित-मापा एव नूनं प्रकाश्यन्ते स्म; किन्तु ाल-कमेण तान्यपि, 
साहित्यिरु-ैदिकनमापावत् साहित्यिरु-संस्छृत-मापावश, तान्यपि 

उयाकस्ट-निगडितानि भूरा सादिष्यिोपमापा मात्राणि जाताति; 
ततश् च केवलम् श्राघुनिस्यो भारतीया श्रायभापाः भापित-मापाणां प्रति 

निघयोऽमूयन् । एपा विविष-दशा-परियृत्तिस् तु शानः शनैः खलु वभूव । 
तथादि, पएृथ्वीएन-रासो-नामक्स्य चन्दयरदाहै-फतस्य मष्ठाकान्यस्य भा 

शतौप्सेनी-नाम्ना व्यवद्वियमाणया पश्र श-मापया वलवत् साम्यं पिभिः 
शदानीवन्या हिन्दीवश् च रदं भिद्यते । अघोविन्यस्वया तालिकया श्राधुनि- 

कीनम् श्चा्॑मापाणो विग्रम-पद्तिः स्पष्ट व्यक्तोमयिप्यति 1 

= 
¶--ेशपां मवं भेदम् } दमं-िरेए-पड्ददहि मादः! 



संस्कृत श्चाधुनिक्यो भाषाश्च चलैः खण्डः ] 
1 श
 
0
 
७
9
 
(2-111-६४, 

11 
0) 

"८ 

५
 

क
ष
ध
 

(थये) प्य 

त
 
8
 

(
प
 
प
व
 
प
य
ा
 

| 

-
[
-
-
-
~
 

) (५५) 
~
त
.
 

द
)
 

४
-
५
५
०
४
 

|
 

(
त
ा
स
 त
ि
 
6
 

|
 ध 

|
 

|
 

|
 

6
 
प
 
0
 
म
 
ग
ि
म
 

व
थ
 

ग
ा
न
 

>
.
)
 

>
>
 
क
ि
 

|
 

ह 
~ 

1 
` 

५
५
 

.
 

५
€
४
 

५
६
६
 

५
 

ह 



श संस्कृत सादत्येतिदासः ` [ प्रथमाध्यायः 

उपरिन्यस्ताया तालिकायं प्रद्रिता या श्राघुनिक्यो भाषाः सीष्टीयृस्य 

सदखतमयर्षस्य प्ररयासन्नकलि विकसित प्रारब्धाः, न ता विभक्ति-्रत्यययोर् 

चकेन शर व्यञ्जयन्त्यो भापा अमूवन्, भ्व्युत श्ांगलादिभाषावत् तास्वपि, 

विभक्ति-्रत्यययोः स्थानि, शब्दप्रयोगेण खलु स्थैः प्रस्याय्यते* । चत्त. च 

बीम्बमदो दयैः-:संरलेपण-असूनं कोरकतया उद्भूय सुटितम् । सर्ागोन 

च स्फुटितं भूत्या, ऊुशुमान्तरवत्+ म्लानिम् उपागमत् । यस्य दलानि, 

विभक्ति-रतयया इत्यर्यः, एकैकशो विशुप्य श्यपतनु ! यथाकालं च फलं, 
वैश्लेयिफी भाषा इत्यर्थः, उदियाय, उपचयं परिपाकं च प्राप्नोत्! इति। 

ध्यदाऽपि भासते श्रायै-मापाः चनार्भाषाश् च परिः संमिलन्ति तदा 

पूयक्तभिर उत्तरोकाः कोडी कियन्ते, इत्यनेन श्रायैमापाणा शुणोत्क्षो 
दुरम नवः द्यवे च येषु देश-ल्डषु जाति-ढयस्य देरयेःः सीमे 
सद्पाच्छते तेषु एतत् पूर्योक्तं भापा-सवरूमस्य विपरिवतेनं नियमेन प्राप 
सरटः श्रवसोक्यते । 

श्ननार्यभापा इति प्रायः-परिभा पिताः (3० ०21८0 ) द्रविड-रासाकाः 
शवलुगु, तमिल, मलयालम, कनारी, इति चतो भाषाः ददधिरा.पथे 
प्रसिद्धाः प्रा्ेण संस्कृत-मिश्रः सन्ति जाताः ॥ 

अथ पञ्चमः खण्डः 
संस्छृतस्य भापित-भापाखम् 

भकिय्दुंशं यावत्त् ननु संस्छतं मापिता भाषा वभूव ‰ प्रश्नम् इमं प्रति- 
सु.षद्धिर् ष्यापकषरेर ६० जे राप्सनमदोदयैर् श्भ्यधायि--श्स्माभिः 
प्रयुऽयमाना साद्ियिकी श्राङ्ग्लभापा इवैव संस्कठमपि नूनं भाषिता भाषा- 
ऽऽसीत्। संरछ्तं च पुय मासते यपं पञ्िमेत्तर-दिग्मागे स्मैर् जयैर् 
श्रभाप्यत । छत्नेन हि संस्छृत-वाङ्मयेन श्नस्य विकासः स्पष्टं विज्ञाप्यते, 
श्रस्य वच ध्यनि-विरेधैर् यदू वैरिष्ट-ध' भ्रतिमाति तदद्यापि परश्चिमोत्तरीये 
भारत-भागे समुपलम्यमनिपु शिला-लेखेषु भायोऽसीणं प्रयचम् श्ालोक्यते 1 

9--विभेचि-पव्यययोर् षक्तेन चरथं धोतयन्तीषु सस्छृवादिभाषःघु प््ति-त्रस्वयानां 
समासानां च रमां संशेपस्य प्राधान्याव् बादुख्याच्च यूरोपीयास् वाः 
क माषाः दवि स्यपदिशन्वि ॥ वियक्ति-प्रवयय-स्याने राष्द्-प्यो- 
गो शरं विक्ापयन्दीषु हिन्दी-पष्टटिषु सापासु विष्ट 
कटं धिक्यो मापा उच्यन्ते ध भ 



पत्म: खण्डः ] संस्छतेसय भाषित भाषास्वम् १४ 

श्रादौ किल संश्छृतं बश्चिमोन्तरभागे एव लम्धोद्मचस्य दिन्दु-धरमस्य मापा 
भूष । दिनडु-धर्मस्य प्रसरेण सह संरकतयपि प्रसारम् श्प । जेन्वोद- 
यमयोः प्रसारस्य वाले कियत्कं कालं यावद् श्रस्य प्रसायोऽवरदढधः। खथ तयोर 
धर्मेयोर् हसे भारज्चे पुनः संस्कृतस्य उत्थानम् चभूत्। शनैः शनेश् च एतत् 
खमगरऽदि भासते वये लव्धास्पदं बभूव । तदेवम् या संस्छत् मापा दौ 
कस्यथित् सगण्यस्य अनपद्धिरोपस्य मापिता माषा वभूव सैव कालक्रमेण 
जातिविरोषस्य धरमेविशधेपस्य च मापा भूत्वा श्चन्ततोगत्वा अ्रसिलंस्य भारत- 
घर्षश्य सर्व च्म-यजनीति-संस्छृतीनां मापा समजायत । कालिन विशाला 
रा्रीय-मापा सती एषा दिन्दु-राट्रीयत्व-विनाशद्रनां केवलं सुस्लमानानां 
शसिन-काले श्रात्मनो गौरवशालिनः पदात् प्रष्टा! वभूव” इति । 

श्रथ बदयमणा युक्तयः संस्कृतस्य भापित्त-भाषात्वं साधयन्ति 

१--५ समध्य संस्छृतं श्रेख्य-संस्छृतं च उभयमपि यैदिक्याः भाषाया 
पले सलु स्वः» इति तावद् निर्दिष्ट चरम् । सथ तदेतद् उभयमपि बहुतिथं 
कालं यावत् शिष्टानां व्यावहारिकी मापा अमवत् । पाली इति नाम्ना 
"सास्क्राकृतानि, प्ति न्प्ल! च खदस्यमपनास् तदासतन्यो स्व-लन- 
मापित-भापा श्चपि शराभ्यां अभाविता श्रभूवन् +> 1 ( 

र~-यास्फाद् आरभ्य खये प्राग्यो वैयाकरणाः संशछत भाषाः 
इति व्यपदिशन्ति । “मापा! शब्देन च विश्वजनीनं दैनंदिन-ज्यवदार-साधक 
शाब्दिकं साधनं विदाय किम्रा्यम् १ 

३--पाणिनि-पोक्षस्य व्याकरणस्य वहवो विधयो जीचित्त-भापा- 
पिपयमात्रे चरिता्था भवन्ति, नाऽन्यच्च 1 

४ (खीषटत् पूर्वं द्वितीयशतकफे मवेन) पतञ्चलिना संतं सोक- 
व्यवहा भाषा उक्ता, ख-शब्दाश् च लोकप्रसिद्धाः शब्दा; । 

भ--मापित-भाषासु तत्तद्-देश-निमित्तका ये विरेषा श्यन्ते ते 
संरछतेऽपि खलु श्रासन् इति ज्ञायते । तथाहि यास्म पाणिनिश् चं भ्राच्येषुः 
उदीच्येषु, इति देश-नाम-निर्द्-पेक सासूत विरोषान् सष्ं सद््ऊेतयतः । 
तथाहि) नान्कीयेषु प्राहृतेषु शद्धि-खुदरिसन-प्चतयः शब्दा उप- 

खम्बन्दे, पाल्यां च वस्ससख एव दद्धि-सुदस्सन-र्रप.1 “छदि -सुद्रिसन- 
भ्शवयः शम्दाः इदधि-खुदस्सन-म्तिम्यः शब्देभ्यो निप्पादिताः सन्ति, 
हि तु साघदरितम् अराक्यम्ू । तस्माद् दि-म्टतयः शच्दु1-सं 

एव निष्पाद्विठाः सन्ति इम्येव अम्बुपगन्तम्यं भवति ! 1" संस्छतशब्दैम्भ 

रतया, दूराद् सम्बोघने वाक्यस्य अम्विमः स्वरः प्ते भवि { 
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कात्यायनेनाऽपि अनपद्-विशेपात् प्रयोग-विशेषाः भरद्िताः, पतञ्चलिमा च 
तत्तन्मरुडलमात्रे व्यवह्यपम् श्रारूढाः शब्दाः सद्गृद्य स्भाय्ये न्यस्ताः 1 

(&) शरूयते किलि कयाघु यद् भिभिः संस्कृताया भगवता श्रात्मनो 
भापित-भापरेदेन उपादेया इति भगान् मौतमोऽभ्य्ितः । श्रनेनापि 
सत मगवदू-वुद्ध-काले मापिता मापा वभूवः इति फलितं भवति । 

७--स्प्न्थानां भचुरं प्रचारम् रभिवान्ता सीष्टीय-द्ितीय-रातक- 
जातेन कवि-तािक-चन्बविना श्रश्वयोयेण पाल्यादिकं विदध्य संस्कृतमेव 

ख-ए्वनायाम् श्रितम् । श्रस्मादधि श्रनुमीयते यत् त प्रजा संस्छृतख 
यावान् समाद्र श्रासीत्, न तावान् पली-माढृतादिकसय; संकतेन च भरष्ट 
पूम् श्रातमनो मौर-पदं पुनः प्राप्तम् श्रासीद् इति! 

<-खीष्रीय-द्वितीय-शतकाद् श्रव वीने काले ये शिला-जेखय उत्कीणौ 
श्नमूवन्, तेषां मभ्याद् ये प्र्मशम् भ्रागवास् तन सं्छते वहवः, पाल्यादिपु 
च श्रल्पतशः द्यन्ते । लीषटोय-पष्ठशतकाद् श्रवप्कालि कनो शिलान्लेखानां 
ठु, जैन-शिला-लेपान् बजेथित्वा, सरवे संस्छृते लिखिता उपलभ्यन्ते । 'रिक्ञा- 
लेखानां च भाषया तथा भवितव्यं यया सा लोकेन सुषा सुगमा च स्यात, 
इति तु न कस्यापि विमतं भवेन् । 

६--उत्तरीय-भारतवर्षस्य वोद्धानां प्रन्याः प्रायः संते उपनिबद्ध 
श्रवज्लोक्यन्ते । तेन दि ज्ञायते यदू न वैद्धेषु चषपिये संसृत विरोधिन 
श्यासन् तेपां प्रयत्नः फलवान् श्रमूटू इति 1 

१०-स्ीष्टीय-सप्तम-शतके मौपिकेु शाखयेषु वदिप बोदैः 
संछतमे प्रयुज्यते स्म इति तावद् ह्य नमाद्ाप्य भारतन्वात्रा-वंनेषु 
स्पष्टम् उपन्यस्तं पश्यामः 1 तदानीं च प्राछ्तं सर्मथा च्यवन्त; सन्तोऽपि 
सैना श्चपि संसछतेन च्यवदर्त प्रारभन्त । 

११--संरछृतनारकेषु पात्राणां सामाि्ी स्थितिम् श्रनुरुध्य तद्- 
मापण-योग्यानि विपिधानि पराछतानि प्रयुक्तानि दश्वन्ते । नायकाः, उच्च 
पदाधिररिणः, तपस्िनः, तपखिन्यः, षंविघःनि पातरान्दरणि च स्तम् 
श्राभ्रिय नू.वन्ति। खियः, श्रवरख्ितिकानि च अन्यानि पात्राणि भरकतैए् 
एव न्यबदुरम्वि । तेन दि ज्ञायते यदू ये न संस्छृतेन व्यवदतुः शक्ता मू. 
बन् तेऽपि जनाः संस्छतेन प्रसरत वक्तुर् अभिप्रायम् श्रवस्यम् तत्तणम् 
श्रवोधन् इति 1 अन्यच्च, शंृत-गाटकानि पुरा अभिनीतानि अपि 
परमन, दत्येतत्साघानि नाना प्रमाणानि उप्रलमामदे । श्य श्रभिनये 

ˆ सति सामाजिकैः संसकृतमापितारथोऽपि अवश्यं वोदुषस्यः, अन्यथा कयं 
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त्र तेप रसास्द्ः स्यात् ९ तदनेनापि स्कृत्य सर्व-लोक-गम्यलवं 
स्वयम् ् रायाति । 

१२--"रमायण-गरहाभारतयोर मूजञ-प्लोकानां षाठमात्रं लोक-समततं 
समभवत इत्येतच्च बहुभ्यः प्रमाणेभ्यो विनो वयम् एवं दि सति "तंसछतव- 
श्लोकार्थः परोवृभिर् शरव्यं फटिति गृह्यते स्म" इयय कः सं शयीत । 

आभिर् युक्तिभिर् न्यते यद् श्रादिमगिरेर् श्ययिन््यद्रेर् शायय 
इति साम्ना यो भूमागोऽ ति प्रसिद्धः, तत्र पुरा संखछृतं लोक-भापा भूत यां 
न कैवलं त्राद्मणः१, छ्न्येऽपि स जनाः भाषन्ते स्म, अवगच्छन्ति रम च 
इति । श्रि च पत्लिना परो एका कथा यत्र कोऽपि रथवाहफः केन- 
चिद वैयाफरणेन सह "तुत्त -शब्द््य व्युखत्ति-यिपये पिते ! श्रयते च 
लोक-वातोयु यत् कदाचिद महाराजो मोः कश्चन काएठ-सर्डान् यिक्रीय 
जीथिकाम् धरनैयन्तं पुरुषम् एरुदा शिरसा काष्ट-भार् बहन्तम् श्राोक्य 
श्रदकम्पापिष्ट-हदयस् तं परष्टवान्-“चचिद् भारो न बाधति ? इति। 
श्रात्मनेपदिनो बाधतेः परप्पैपदितया व्याकरण विरुद्धं भमोग श्रुत्वा 
सेदं मन्यामः स प्रयजवीत्- “भारो मां तथा न वाधते, यथा वाघतिः 
यपू दति ! श्ये सपमे शतके यौदधैर जनै श्यपि स्तेन व्यव. 
हतु भर्ध् इति तावद् श्भिहितं पुरा । श्रयववेऽपि परिडत-तल्लजाः 
मिथः संलापे, विशेेर च शास-वचीयां संदा, स्तेन एव '्यवहुरन्ति ! 
विषयम् इमम् उपसं दरद्भिर. अस्माभिर् एतावदेव वाब्दनते वक्तव्यं यद् श्राय 
दिनाद् चारभ्य अद्य याचत सैब स्थितिः खलु स्तस्य घ्नासीद् श्नर्ति च 
यायु (]९५' }-जतौ दिन.भापाया प्रलि, युरोपीयेतिदहासप्य च पथ्य, 
फाले लेटिनभाषाया ध्ासीत् इति । 

श्रथ षष्टः खण्डः 

भरेर्यसंख्छृतलक्णप् 
भारतीय सादिवयेतिवृत्तं तावद् चैदिककालः शेश्यसं 

फलदटयेत द्विधा विभज्यते } पाणिनेः आङ् पथमः, क 
गर्ते! चये दि वेदाः, माणानि, साएएयकमन्याः उपनिषद, कल्यापषेति 
१--पतञकतेः 'रिष्टगब्दोऽत्र दिषारणीमः | 
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सारस्वतं समपश्यत ! दैतीये च रामायणमदायासते, पुराणानि. मद्ा- 

काव्यानि, स्काणि, गीतिष्कान्यानि, कथाः) आख्यायिका, चरितानि, 

पृञ्चतन्वादि-मनोरज्ञनशिक्ता-नीतिपरन्थाः) व्याकरणानि, शक्ताः, श्रायुवद्ः) 

धर्मशाद्याणि, व्वौतिषप्रवन्धाः, गरितभ्करणानि चेयादिकं भूयिष्ठं 
साहित्यं समावेशमाप्नोति। हयोश्चानयो; देदहासविपयरौलीतिचतुप्कस्य 

मिथो भेदात् परसरं भेदो यथा प्रदशिसो भवति तथा संकतपेण चतुप्कमेतद् 

श्मघस्ताद् निरूप्यते । श्य तत्र-- 
(को श्रधिदेहम् । समप्रः सलु छगवेद्श्वन्दोवद्धः 1 गयस्य तु प्रयोगः 

शनैः शनै. विकासमापत् । यजुप्यु बाहमणेषु च गयं प्रायः प्रौ पराप्तं 
दृश्यते । स्पनिपरवपि प्यस्य शर शिकः प्रयो उपलभ्यते, परं भस्य संसछृते 
भ्रायेस श्रस्याभाव एव सल्टच्यते \ उन्न हि श्याुर्यद-घसशाख-सदश्यो विदा 
पि प्यनिगडिताः निशाम्यन्ते । गयन्तु केवलं दशनेषु व्याकरणे च 
रतिषायमानया दुरवरबोधक्ुटिलितया च शेट्या प्रयुज्यमान प्राप्यते । 
कथाल्यायिकादिपु पश्चतन्वादिपु रूपकेषु च यथपि माहितियकं यद्यं ्यबहतं 
विलोक्यते थापि तदेतद् दी॑समास-बहुलत्वाद् ब्राह्मणएप्रन्धस्थगयेन सम्यकू 
सारूप्यम् श्नाषोदु" न प्रभवति ॥ 

श्रथ श्रेस्यसंसछृतसाहिस्य प्रयुज्यमानानि छन्दांसि प्रायेण छन्दसच्श- 
सदांसि श्राश्चितानि सन्त्यपि तेभ्यो भिद्यन्ते । श्लोकरतत्न ग्रमुखायते । 
भ्रस्यसंस्रतच्छन्दांसि बहुविधानि, प्रतिपादं वण॑माचा-संख्या-परिमाणयोः 

दढनियमात् स्वोपजीन्येभ्यः छोन्दसच्छन्दोप्यो दुष्करतरणि च खलु भवन्ति॥ 
(खम) अध्यात्मम् । वेदेषु जातप्ररोदमाचं पुनजैन्मसिद्ान्तत्रीजम् 

उपनिपरसु कारं दशेयत् संस्कतसरादिस्ये वरूतवेन _ परिणमति ! तथादि 
'मैसंस्यापनायौय विनाशाय च दुष्छता, देवो रिसु; घनः घुनः सुप्य" 
ख्पेण वा पशुर्पेण वा प्रथिवीम् च्रयतरत्ति ॥ 

भ्साधारणे ताबन्मस्येल्लोकवणेने पौनःपुन्येन श्रम््यलोकवरण॑नं सस्ते 
क्रियते । घनिष्ठः च सलु देवलोक-भूलोकयोः श्न्योम्यसम्बनधः संसृत. 
सादिष्ये पश्यते इत्येष श्परः वैदिकलोकिक-संरकृवसादिर्ययोः विदोषः । 

श्यय मती शाचित् संस्छृत-सादित्य-शिल्पिनाम् ्र्युदामाद्युकतिरसः 

४--हसंदास्मितगोविन्दं भृतीनि काम्यानि पाश्वादः मीतिकान्यानीति 
भ्यपदियन्ते ॥ 
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भवता निलोक्यते । एताचसबला चैषा यत् लोके फिल श्रामाएकाम् 
सं्छवाप्युक्तिः प्रविष्टा ! तथादि बाणस्य कादृम्बर्यी श्रिसुवनतलामभूता, 
श्यपरेव थिवी सयुसादिता, 'सततमग्ृत्ताध्ययनध्वनिधौतकल्मपा!+ इत्यादि- 
"बहुनि श्तिशयोक्षयः उज्यिनीवणेने श्रूयन्ते । 

श्लोकालिशायितपस्ितावणेन, पौराणिकोपास्यानानाम् घद्ध तः 
पटूल्लेखः, वणैने भूयोभूयः वहुषयप्रयोगः, सदाकाञ्यानां महाकायं, गय- 
रूपाणाम् एकतमस्य निरुपमः संततेपः, प्रत्यकालिफे साहित्ये स्वमावादिष 
प्रयुव दी्समासाः इत्येत् सरव शरेष्यसंरकतसादित्यकारणां तमिदां प्रवृत्ति 
पटु भरदशेयति 1१२ 

(ग) अधिविषयम्  ग्रैदिकं सादित्ये हि तावद् श्नाचूलमूलं॑धम्यै- 
्रवत्तिकम् ¦ श्रेण्यसंस्छवसादित्य सु निखगैवः लौकिकमरवृत्तिपरिगृदीनम् ! 
तथाहि षायवग्निवरुणादयः पुराखयः वैदिक्यो देवताः भेश्यंस्छृतयुगे नौण्यो 
जाताः । श्रथ जहा चिष्मुः शिवश्चेति त्रयो देवाः विशिष्य उपासतनीयाः 
श्मभवन् । भरे श-कुवेरुलचमी-सरस्वती-ध्रयुखानि न्यनि नानादेयतान्तराणि 
चच युगेऽच कचिकल्पनातः भ्रस्ूतानि । 

(घ) ्रधिसैलि । पाणिनीय-ज्याकरणसन्दानित चरु श्रेरयसंस्कृतं 
पशुवत् सन्निरुद्भसर किल वकते । अन्यच्च एतदूयुगोयालद्कारिका चायः 
दृर्ताः कान्यनियामकाः शद्धान्ताः प्रतिपादिताः, श्यनाञु च शरस्य युग्य 
दीरघसमासमयोगः मरचुरध्चुरः प्राप्यते । वदित्यं यथा यथा कालोऽतिक्ामति 
तथा तथा संस्छेतकान्य रिलिषटवां दधाति । न पुनः एतावता 'सस्छतकान्यं 
फाठ्यत्वा घायकेरुरौः तर परिदीयते' ऽति उन्नेतव्यम् । तदेतत् तथ्यम् 
शसि तावद् मरधस्तुतेषु ्नन्यतमः मनीपिमतल्ञिका कृतकान्यात्मसाक्तास्कारः 
य॑ खलु शट फाच्याद् छते न किच्चद् भावान्तरम् नन्दयति" इति नूचता 
मेकडानल मष्टाशयेन श्चपि भरतिपनम् । अचिकृतस्तु परं संस्छतकाज्यचमरारः 
केबलं मूलरचनाध्ययनेन एव श्चतुभवितुमदैः ! या हि रयणीयता संस्छृतच्च्- 

न्दस्सु चतंते न सा भापान्तपदुषादेषु छनुविधातु शक्या 1 

¶१-पुवमेव उञ्जयिमीवर्यन नेकष्ष्ठानि ध्याप्नोति 1 दशङ्धमारचरिते च दुरिड- 

कृतौ एतादृशमेव पुष्पापुरोवखंनसुपलम्यते ॥ 
र परारन्त॒ मैकटानत्तषवं संसृत सदित्यतिक्त्तम् ( पा शष्य+ ण ३405. 

कपप कष्टमपा > प 



२० संस्कत साहिव्येतिहासः [ अथमाभ्यायः 

तस्माद् अलुबादान् सरवैथा उपेत्य संस्छत-कान्यानन्देप्सूनां न केवलं 
मूलसंस्ृतग्रनथाध्ययनम् एव पेक्तितं भवति प्रत्युत भारतीयपरकतिदश्यमाष 
परिन्नानं, भारतीयानां शीलस्वभावविचारादिषु हटिभ्रथापम्प्रदायजनश्ु्या 
दिपुं च परिनिष्ठितत्वम् भरि 1) 

श्रर्यसंस्कृताड मयस्य इतिहासं संकतेपे वक्तुम् छरमावःं खल्वेष प्रयत्नः ॥ 



अथ हितीयोऽध्यायः 
रेतिशासिक महाकान्यदथी पुराणानि च, तत्र 

सपरमः खण्डः 

कविताऽऽपगायाः प्रमवः 
"उदात्तं जटिलं च किमपि चरितं कवितायाः विषयः ष्यात् } प्रधान- 

पत्रासि च शस्या; ङलीनानि उदाराणि विशलुषीशालीनि च भवेयुः । 
विपयपिस्तररय धिपयप्रकपौतुल्पतमः स्पात् । सम्वादः स्वमतभापरणेः ृततान्त- 
कगाभिन्च षु कायस्य विङा्परिपोषौ निर्वर््येते 1» इत्येतद् ५रानीलड- 
वचनं रपायणमहाभासे प्रति तावद् शततरशश्चरितार्थं भवि । तथाहि 
रम्ये सभरावणयो; महाहवे रामस्य विजयः इपवुशित्ः, महामारते च 
भदामापतेतिनाश्ना लोके ख्यातिम् याहूढस्य पार्डयधातेरषटाणां सद्प्ाभस्य 
कथाऽतिविस्तरेण कीर्िता । पात्राणि चात्र राजकुकाभसूतत्वात् महाकुलानि 
विचित्रचातुर्ये च चित्रितानि, विशेषतः खीपात्रषु प्रत्येकं भवियिक्ष-ख्पतया 
भतिभात्मनि नि्व॑रयते+ 

म च शमायणमक्षभारतयोः उद्धवः एकपदे बभूव । भारते हि वयं 
क्यस्य मूलम् ऋग्वेदस्य सम्वादतूव्तेषु सलु वियमाने विन्दसे । 
यैदिकयुगस्य चवरमने श्याविभूतेषु नादयणप्रन्येषु तावद् इतिहासयुयणाऽ5- 
ख्याने ति त्रयाणां वियाध्ानानाम् रल्लेखः उपलभ्यते । श्रौत-गृद्य-क्रियावस- 
रेणु च क्रतोः श्र्गसेन तदमीपं श्रवणं श्रावणं चावश्यम् समभघदू शयत्र 

भ--तथादि अलि मक्षनासते द्रौपदी था खलु कटूलवधू., मानिनो, दारयतमेऽपि 
द्विपस्शले चनाङुला, सती ददमद् प्रता च भवन्त्यपि माुपसभावलभ्पैदोतैः 

सवंथा विवर्जिता न भवति ४ 

२--भवरवदिश्युगपरन्येषु हि ददिहापषुरायाप्ययनेन देवाः प्रीयन्ते इष्येददिघाऽ 

मिपयकएनि वचनानि लम्यन्ते। श्दिहासपुग्पम्यां वेदं सुप येच? "भारतं 
पञ्चमो वेदः दस्यादिभिः प्रायोवादः इविदासपुसानां महत्व म्यरमेव ॥ 



२२ संत सादिव्येरिदाषः [ द्वितीयाध्यायः 

वै बहूनि श्रप्प्रमाणानि सन्वि। एवंविधकाभ्यानां  ्न्धहपतया तदा 
सद्व पमारषुदुलभेष्वपि पुरातने काले सेलोठकानाम् रेविदासिकपौपणि- 
कानां सद्वावस्तायत् भरतिपदुम् शस्य । क्यप्रोरभिः ( अथ वोद 
सँनैश्वापि > विपुल कथाचस्तुलातं बुद्धाबतरात् भ्रागेय समाहतात् पुररोति- 
हासगाथाख्यायिकात्मकात् कथासादियिरोपाद् उपादीयतेत्यत्र ने काचिदपि 
पिचिकिरघा । मदाभारवोक्लिखिताद् ृददितिह्यस--रब्दात् कतु; कान्य- 
प्रकारक प्राचीनवरे किमपि सादि्यमेव विचक्ततम् इति वै ताषदतुमोयते 
पुरावन्येो विपुला: फाव्यक्ल्याः 'ुराणवातौः' एवनूनम् श्रस्मत्काग्यवाङ्सयस्य 
उपजीव्यानां केपाचित् कन्यानां पशुपततरिकथानां च उपजीग्याः श्रमूषन् 
शयेतस्य पदस्य साधीयस्तवं तेः प; अपि सम्भाज्यते यानि अन्यान्तरेषु 1 
ठु लभ्यन्ते, पर वियमानकान्यसम्दरेषु कदाचिदेव न तु सवदा लभ्यन्ते; यानि 
च स्यस्पेण समायएमदयभारतस्थप्सादृस्यम् रावहन्ति1 ्रपिच, साम्प्रतम् 
लोके प्रतीतं महाभारतं मौलिकं नास्तोति स्वयं सहाभारतादू एव श्चवगम्यते 1 
सथा चोकम्-- 

५द्राचस्नुः कवयः केचिघ् + 
सम्प्रत्याचकततेऽपरे । 
आख्यास्यन्ति तथैवान्ये 
इतिदहातमिमं भुवि ।)" 

शत्र श्राच्युः, इवि पसेकलिटप्योगोऽपि मदीयो भवति ॥ 

अय ऋष्टमः खसर्डः 
रामायणम् 

(क) साधार्णपरिचयः ! भारतीयैः मन्या रामायणं सावद् श्रायं 
काञ्यम्१› ्नस्य् भ्रणेता छषिवौलमीकिशच श्राद्यः फविः श्राख्यायते | 
वदृस्मन्, माये न केवलं सामा: विजयास्वैव उपनिवद्धा गरुत लप- 
कोपमायलङ्ाससमुद्मासितायं भाषायां रकृतिरपि उपवित । तदेवमत्र 
जनमनोरञ्ननमद्याकाच्याऽलंङृतकाच्योमयरुत्योः लकते उपपयेते । निसि- 
9--काम्यडषएे हि काम्यस्य धन्त मनोऽपेचया स्य रारीरस्पैयं अधिकतरं 

निरूपणं निशाम्यते, एस्मादेव कन्ये उपमा-रूपक-रलेषपषव्यलङ्कारायां 
अटि स॑सोयनं भदवि ¶ ५ 



शषटमः सरटः ] गामरायणम् २१ 

तैऽपि व महीमदषले किमपि फाभ्यान्तरं सोष्फतया समायरं नातिरेते 1 
स्यनिमौएफालाद श्रापम्ैय सपल्देतद् मासते फाज्य-ूपरपोकणा हदयाहाद् 
प्ादपद् यर्तते। मद्ाभारते ठनीयपर्यसि रामोपाद्यानं कीर्यते । धग्नि- 
विप्मु-गस्द-भागयन-गरघमारटादरषु पुणणेपु च समायणम् श्वतुपुत्य शभस्य 
पोर्यमोणि शंसितानि 1 भाम, पालिदासाद्रयःर एाव्यधनाः फथयो 
द्यफथुनाएच तमापणएुप्य श्वाधमसयम् उपयन्ति । प्र्पपोयप्रयुयैः यौद्ध- 
एपिभिः धपि सफान्यपादपनियेः प्रायण रामायण हदादिष नितर्मितः 1 
प्ीष्प्रथमरातान्द्-णा लन्धजन्मना सैनपुनिविमलमृरििा ग रामायणोपमीत्यमः 
पन्थः पर्येण शम्य । सीष्टेयट्नीयरतन्द्थां धिविष्य-चीन.भस्योः 
धनृदितैपु घौद्धपन्ये्यपि रामस्य ोयोणि यरिनानि } छथ न केलं मारते 
यदं, तस्माद् यदिः युरपैभूम्यन्तरतषु प्रघ्देत-मारतीयमोन-प्राच्यद्रीषादि- 
र्ररडेप्ययि टि एतन् ोफप्रियम् ध्रासांसफे । त्थादि यपद्रीपे (1५) 
सारााप्ाट्प्रमपनम-पननस्न स नमि सियमम्द्रिषु देयगदस्ये 
विष्ला्मान्द्रे प शिलासु दमायरन्य सापदरयतत्यसभ्यवक्ा पृत्तन्ताः , 
सभुत्सीमः समुपलभ्यन्ते । ययदरोपीदनादित्ये मलायाऽधिषप्रायदरीरीप- 
सादित्वे च शतेष्येषु मन्धेषु रामस्य धोरितम्. उदीरयति । सुवपंमूमेः 
म्पाम-पाप्तनदुानः देशानां सतिनतलःरनेनामु रमादयोयसुर्यपाप्राणि 
ुताषक्षीपु गस्ताः इव नायरादमानानि निष््व्यन्ते ॥ 

शमायम्य श्याधुनिषएमारनोयभापामस्यन्धप्रस्प्य तामिलमापयाऽम्य 
गण्यः पिषः इति पाद् एरपदररोषएटरनफे सानन रामायणम्य तामिल्ा- 
पुपादन सटः एप 1 नु्मीदामरिनंर रामायणम् ( रामचरितमरानमे, ) 
एसषरत्ये यादयः प्रदतं दोटि-पटिमारनाय-सदवन-पमं-नीनि-मति- 
रमापापशः ची नम्पतु एर्दसिद्रेपि एोधिदृम्य नितेषटिनम् । मास्तन्य 
श्टन्पत्रु स्यापयु रि च एसादयन्य नानादिषानि दृपरिविसोनि 
शरपरिदतिनानि चनुटटनि पां स्वन्वसि स्ासाप्ने। गननवमीपप्रिदय- 
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वै वहूनि शरापप्रमाणानि सन्ति) पएवेपिघकाव्यानां मरन्धह्पतया तदा 
सद्भवे प्रमाणेषु दुलेभेप्वपि पुरावने काले तल्ाठकानाम् रेतिदासिकपौराणि- 
दानां सद्धवर्तावत् परतिपेदधुम् श्शक्यः । कोव्यपरणोदमिः ( चथ बोद्ध 
जैश्यापि ) विधुतं कथावसतुातं बुद्धावतरात् भागेर समाहतात् घुरणेति- 
हसगाथाख्यायिकात्मकात् कयास्तादित्यफोषाद् उपादीयतेत्यत्र न काचिदपि 
बिचिकिरघा । महाभार्तो्विखिताद् रददितिदासः-- शब्दात् कतु : काल्य- 
श्रराफ प्राचीनतरं मपि सादित्यमेव विवक्तम्' इति वै तायदयुमीयते । 
पुश्य विपुलाः काव्यकल्पाः दुराणयासौः) एवमूनम् श्चस्मककाव्यधाडमयस्य 
इपजीव्यानां केषांचित्. फाव्यानां पशुपतव्रिकथानां च उपजीव्याः शमूबन् 
त्येतस्य पत्तस्य साधीयस्तं तैः प्य; श्रपि सम्भाव्यते यानि भन्थान्तरेषु 
ए लभ्यन्ते,परं पिदमानकान्यसन्दभेु कदाचिदेव न ठ सवेदा लभ्यन्ते; यानि 
च स््रह्पेए रामायणमहाभारतखपयसादश्यम् श्रावहन्ति। पिच) सम्मतम् 

लोके प्रतीतं महाभारतं मौलिकं सास्तीति स्यं महाभारताद् एष ्रयगम्यते । 
तथा चोक्षम्-- 

प्छ्ाचस्यु; कवयः केचित् ५ 
सम्प्रत्याचक्ततेऽपरे । 
श्राख्यास्यन्ति तर्थैयान्ये 
इतिद्टासमिमं सुषि ॥'? 

श्रत “श्राचय्युः, इति परोत्तलिदप्रयोगोऽपि भरेदणीयो भवति ॥ 

श्रय र्मः खसर्डः 
रामायणम् 

(क) साधारणपर्चियः। मारतीयैः ्रन्य्तरैः रासायएं तावद् श्रावं 

फात्यम्^) श्रप्य प्रणेता पिकोन्मीरिश्च ्ाद्य; कविः श्राख्यायुते । 
वदस्मिन् रमायणे न पेवलं संग्रामा; विजयास्वैव उषनिषद्धाः प्सु स्य 
फोपभाधलद्चापसमुदूमासितायां भापार्या ्रकतिरपि उपिद ! तदेवमत्र 
 जनमनोरनमहराव्वाऽलंकतकाव्योभयरन्यो, लके दपपये ते । निगि 
१--काप्यषदये टि काम्यस्य अन्तरामनोश्देया अस्य शरीरस्यैव अधिकः 

निरूपय निशाम्यते, रस्मद्रव काम्ये उषमा-रुपक्-रलेषप्धरयदङ्का 
भूरि संपौजनं वदि ॥ 
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सथ भरतस्य चिरत्नसभ्गवाः विरोप्रविप्तौ श्रि यमाचयुत्य परमोपयोगित्वाद् रेविदासिकयिह्वानविगरषवुमुतसुनाम् चपि क गुए- यद् भवति एतच्च मारतीयं पुयणं लौकिकं राजङीय च वृत्तं"तदू भौगोलिकवस्तु्थिति च निषु निदश्यति ॥ 

(ग) गामायखस्य राप्रग्नन्याः। 
रामायणस्य नाना शासाग्रन्याः समासायन्ते 1 तथादि-- (र) मोम्बापुरी-शसाप्रनवः ८ मोमा" खद्रितः) । श्रत्र भरामाग्न्ये सम~त विलकास्या री एतद्ीवा मरवष्टीरः श्रविते । हितेमि्नामि भूषणं नामच टीकाद्यम् श्रपरम् श्रस्यां शाघा्यां सिद्धम् । (२) पन्त-गापाप्रन्यः (कलिदावायां सरितः) | श्चत्र सोकनाभश्ना संसछृतदीका "नसत दमं हि सलु नि० गारेरियोः (७. ©५71५410 ) नामा वैदेशिकः कथित् परिढवः श्रनूवाद् | स चप श्रनुवादृः पन्न प्रधीयस्यु सर्डेु प्रशं गतोऽसि ॥ 
(द) वायव्यशासायन्थ (ग्मीपिकिशासामन्धः इतिनाघ्राच्न भरनिद्धः)। 

श्यं लवपुरे सम्बद्रितोऽसि, दीप्नकाद्थास्य कटकः ॥ @ वरिणापय शासाः ( मद्रासे युद्रतः भरन्थतो नाव्यनतं भिदे । १। श्वं ष्टि मल 
भिद्यते ॥ श्य च शापात्रयी मिधो धषटुतरं 

शर्थेते ५ द पां कतमो वामी; मूलप्रन्धेन भूयिष्ठं सम्बध्यते षति तावद् 
8 चम् । श्लेशे्त (ऽ०टत् ) मतेन, बेगीया शासा मूलाद् श्रनन्तरीया) वे एच ( एणा पण )-मतेन त भूयिष्ठः एुणरपदप्रयोगाः मोम्पापुरी. वायाम्" एव दरीदयन | देनिदमरमारोन च न खल्वन्न यथेष्टं फिमपि 
ष । दरििशषुराशे पमन रादुत्तरद्विराततमाध्याये 

फीरत्वभानो समा 1 ॥ ्ीयशासापथां वितेषतोऽनुसरन् इव लाद्यते । ्षटमनयन १ साहित्य प्ा्धषु "9 
महस् समायणांरा सोम्बापुरशासारूपर द्यवा वणं स १८२६ 

दपा स्म 

,उकारितं वीना 9 १८३८ तमाब्द्ं = 

त याम पराली दीक मान श सर्पामिजनयोः भूभाययोः सेज्धजनी, श्नपलारिवारथयान ॥ 
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दृशमी१-दीपावलीयादयोऽनेः फे उत्पाश्च रामचरितासुत्रद्याः अतिवरं 
आसते कोटिभिजंनानां महता समारम्भेण मान्यन्ते ॥ 

रामायणे थादिमे कार्ड तायत् पण्यते यद् “भगवान् जहा महिं 
चाल्मीकिम् चम्युषेल ते रामस वीयि गादुप श्रादिशन्-- 

भ्यायत् स्थास्थस्ति गिरयो सरितश्च महीतले 
तावद् रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति 

यनया श्राशिपा तं संयोजयामास, इति ॥ 
(ख) रामायणिकं महच्वम् । 

न केवलं लोक॑ष्णतया सालद्धास्कान्यतया च, च्पितु हिन्दूनाम् 
श्माचारिक ( ख्राचारविया, 2905 )-अन्यतयाऽपि रामायणं मरिन्ना 

शालते । रामायएलभ्यानां शित्ताणं ्यवहायेतया तासां सु्ोधल्वं तावत् 
स्पष्टमेव । रपि च रामायणं नाम मानवजीवनस्य दुरधिगमोपनिपदः काऽपि 
छुष्िका सलु । अचर हि श्ादृ्ैधा्ः-पति-पर्नी-सेयक-सूु-दपारं * सखसूपं 
उत्तदाचारेण यथा व्यार्यातं न तया काप्यन्य् । दृशस्थस्य सयसन्धत्व 
सुतत्सलत्ं तयैव सयसन्धत्वं सुतवत्सलत्यमिव*, कौसल्यायाः करतैव्यधीः 
निरूपय, सुमित्रायाः खपुसलयाग्ततिः श्चट्टचरी", लद्मणस्य च ग्रस 
भरावु्ायामक्िः श्रभूतवूर्वीर । यत्सत्यं मयोदाुरपोत्तमः? इति रामविददः 
तावल्लोक न गपा प्रथितः । र बहुना, रामायणे खलु सदाचारस्य चेतनानि 

निदसनानि दृश्यन्ते । एवंविधगुखशालितया एव रामायणम् श्चन्तर्भारते 
दवदिख्च परःफोटि-जन-भ्राणोच्यासः श्चजनि जायते जनिष्यते च ॥ 

¶--ध्राधिनशकपादिकी दशमी रामवसुप लद्धानयस्य दिधिः ॥ 
२--कार्विकी ्मावस्या लक्काजयानन्वरं रामस्य चयोप्याप्रप्यागमस्य तिपिः॥ 
भ--परादशं भारौ, सथा मरतलथमखौ; चादशंपतिः, यथा सामयः चाद पलनी) 

था सीठा; चरादुयेसेवरः) यथ, दनूमानूः भादर्यसूनुः, यथा रामः आदर- 
मूषः,, यथा रामः। मारते दि रामरान्येविराम्देन स पुवार्थोऽभिधीयतचे षः 
मादुशदणञ्यरयनने ॥ 

--द्ोनाशान् प्रायनागः सुचरठरः इदि किलि सस्दत्रियाः मेनिरे ५ 
९--सुमिश्रा घनं भ्रजन्दं रामम् अनु स्वभयं जदमयं प्रेषयन्तो विषादलषम् 

्षपिमष्गप॥ 
६--स्मयं हि.निष्यं पादामिवन्द्नात् सीदावाः पादमूययं पयलम् अभिताद- 

पान् न णु टुखमूपक्ुः सीछयुद्स्य टेन श्चदापि अद्शंमावद् प 
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श्रथ भारतस्य पिरनसम्यतायाः विशेष्रतिप्तौ श्रपि रामायणस्य 

परमोपयोमित्याद् पेतिहासिकविक्ञानविगेष्सुलसूनाम् अपि तद्भ्ययनं युए 

वद् भवति एकस्च भारतीयं पुराणं लौकिकं राजकीय च वृत्तं तदानीन्तनीं 
भौगोहिकयपतुस्थितिं च निपुणं निदशेयति ॥ 

(ग) पमायणस्य शावाव्रन्याः 1 

शमायणस्य नाना शखाभरन्थाः ससासायन्ते ! तथाहि- 
८ मोम्बापुरी-शाखामन्यः (मोम्वापुयो' सुदित: )। शत्र शालाप्न्धे 

(्यमृता तिल्तकाल्या दीका एतदीया सवोष्टीकाः श्तिेते । शिरेमणिनौम 
भूषणं नाम च टीकाद्वयम् परम् चस्या शालायां सिद्धम् ॥ 

{२ व॒द्ग-शालाप्रन्थः ( कलिातायां मुद्रितः) । अन्च लोकनाथकृता 
संकृतटीया वप्यते). इमं दि खलु “न्न सारिरिो, (५. (0६५०१ 

नामा वैदेशिकः एश्चित् परिडितः अनूवाद । स चैष अतुधाद्ः पञ्च प्रथीयस्सु 
खण्डेषु प्राशं गतोऽस्ति 1! 

(२) वय्यशाखप्रन्थः (कास्मीरिकिशाखमन्थः इतिनाद्रा च प्रसिद्धः) । 
श्यं लवपुरे सम्मुद्रितोऽस्ति, टीकाकार्वास्य कटकः ॥ 

(४) दत्तिणापथ शाखाग्रन्थः ( मद्रास मुद्रितः) । श्यं हि खलु 
मोभ्वापुरौपरन्थतो नात्यन्तं भिद्यते । इता च शाखात्रयी मिथो बहुतरं 
भिदते ॥ 

श्रयैतेषा कतमो बारपीफैः मूलमन्येन भूयिष्ठं सम्बध्यते इति ताद् 
इुषैचम् । श्लेजस (811९2 ) मतेन! व्रगीया शाला मूलाद् अनन्तरीया, 
यटिड. ( 8०10): )--मतेन तु मूयिष्टाः पुरणपदस्रयोगाः मोभ्बापुरी- 
शाखायाम्* एव दरीदृश्यन्ते । रेतिद्यप्रमाणेन च न खल्वत्र यथेष्ठं किमपि 
परथैवसीयते । हरिं शपुराणे पट््भरिशदुत्तरद्विशततमाध्याये कील्येमानो राम 
यणकथांरो द्गीयशखाकथां विशेपतोऽलुसरम् इव लच्यते । छष्टमनघम- 
शतकयोः साहित्य्वन्पेषु उदा्तास्तु समायाशा मोम्बाएरीशालाकथाम् 

+--दश्यतां सदिष्वणं सनी १८२६ तमाब्दातु दत समषदं यादत् खचद््रपे 
त्मकाशिते वाल्मीकिरामायया् ॥ 

--कीपवायन्ये च शाघे यथाक्रमे पावकी मीडीरेटयोः अघानवेत्रयोः भ्रेययकतसक- 
त्य सुख्याभिजनयोः भूमागयौः सन्वजनी; अपत्तारिवाचंप्रयोगे च ॥ 
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ढम् रन्वीयमानाः तावत् प्रतीयन्ते । एकादशशतकभवकतमेन्द्रकथामश्जरीतः 
ज्ञायते यत् तसराक्वासलन्धप्रसशा सलु वायत्यदिगदिता शापा इति 1 

पएकादशशतीप्रसूतभोजस जप्रणीततायाः रामायणचम्प्वाः उपजीज्या मोम्वापुर- 
शाखा इत्यपि निर्विकल्पं श्यं तावद् वक्तुपू । दप्ति बहुतिथात् 
कालात् प्रगेव कदाचित् सवौ: इमाः पूरवोक्ठः शाखाः सम्पूरोयपुशयक्रियाः 
सम्बभुः इति निश्चीयते 1 तदाऽऽरभ्य अन्योन्यस्य तत्र तन स्यज्ञेपु यथा- ४ भ 
सम्भवम् उपचयाप्चयं स्वयन्तः एतै शाखाम्न्थाः इतरेतरनिरपेक्ताः वे 
प्रवर्तन्ते ॥ 

(व) कथाऽनुक्रमरी 1 

श्रथ कारडाख्येषु सप्तपु भागेषु विभक्ते रामायणप्रन्ये उपचतुविशति- 
सदसख्राणि शोकानां लोक्यन्ते । तत्र च वालकारडाख्ये प्रथमे कारडे रामस्य 

यौवनमुस, विश्वामित्रेण उनिघरेण सह तदाश्रमपटं प्रति प्रस्थान तत्र याग- 
पिवातिनां रा्तसानां हननं जनरुजापाणिपीडनं च इति; श्रयोध्याकारडामिषे 
दविरीये कार्टे रामस्य योवराष्यपदाभिपेरसमारोद्रोपकमः, तच्च कैरयीद्तः 
प्रवहः, गमस्यनि वासनम्, रामविरहे दशरयस्य स्वयोनम् › रामं राजधानीं 
भ्रति प्रस्यानिनीपो भँर्तस्य यन्ध्यं विन्ध्ये रामोपस्थानं च इति; श्ररस्यसर्ड- 
मान्न वृतीये कार्ड रमस्य दरडका -गह्नाऽवगादनं विराधाऽऽदि-दसुल- 
दलनं पव्चवच्यध्युपं शुषणसया साद्व कलदायनं सचतुर्दशसदहसशत्रि- 

चरनिकरस्य खरस्य उउजासनं च रावण मैथिलीहरणं मृत करुणकरुणं 
परदिव च इति; फिष्विग्धाकारुडनामके चतुथं काण्डे रामस्य सुग्रीवेण 
सौदवाठे वालिने निपृदनं च वानरयलथनीभिः श्रलुगम्यमानस्य पदनसुतस्य 
श्रवनिरुतायाः शजमन्धान॑ च इतिः सुन्द्रकार्डाभिघाने पञ्चमे काण्डं 

ललाम लघ्ा-छीपस्य मनोत्तत्वंराव्ररग्रासादस्य व लवच्चेतःश्रसाद्कत्यं हनूमतः 
सीतायाः सान्दप्रदायक्सयं सद सुखमाचरिण पम्पापुयौः पथिक्सव च इति; 
युद्धकरर्नान्न पष्ठ प्रविष्ठे काण्डे रामस्य राबणमारणं लद्ाजयश्च एति; 
उत्तस्यापदेतिस॑सिते मप्तमे दादडे पौरजानपदेषु लब्पप्रसरः सीतागोचरः 

चरः शमश्रुतिगोचसी एतः शरपवाद्ः रामरजादिष्ट सीनापरनाजनं, सीताशोकः, 
यान्मीनेः चाघ्रमपद् शशलययेो जननं परिसमापनिप्चेति विस्तरेण वस्यैते ॥ 

(ढ) रामायरोपाख्यानानि } ॥ 
धथ रामायणे, विशिप्य गरयेम सपमे च षार्टे, बहूनि भघुरमघुरखि 

उरस्यानानि द्द च्ाए्यायन्ते तत्र च विष्णोः वामनायवरः (१,२४), 
१ 
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फािकेयोयत्ति (२, ३५--°), खगोद् गङ्गावरोहणं (२) ३४), 
शछअणौवमथन (१,४५)) श्लोकाविभौव * (१,२) च इव्येतावन्ति तावत् प्रथमे 
काण्डे ययाति- नहूषकथा (७, ५८); इनट्रेण बुजवध (रध), उयेशी 
पुरर फथा (७,८७--६०) शम्बृक्स्य एृपलतापसस्य कथा चेत्येतानि च 
सप्तमे काण्डे मामसरपदम् अ्हेन्ति ॥ 

(च) गमायणस्य प्रविविह्ता { 0लणाण्दमा5 ) 

वाल्मीकिप्रणीता रामायणकथा षष्ठे काण्डे खलु उपसष्टता अवति 
इति वहुभि कलिते तावत् स्पष्टम् श्रजुमीयते । सप्तम हि काण्ड भुख्यकथाऽ 
जन्वितोपाख्यानवहलम् । तथाहि एत^सुखभागे राक्तसोसत्ति , इन्द्ररावणयो 
रणं हमूमतस्तारुख्य चेत्यादीनि बहूनि युरयकथाधाराभज्जनानि उपारयानानि 
श्राद्यायन्ते । ग्रथमेऽपि च काण्टे भूयान् प्रतप्राश प्रेदयते ! यदपि श्यन्यसच 
एतद् श्रसुमाने एन पुष्णाति तदिह श्रध मुष््रह्यत्वेन उपन्यस्यते-- 

(१) एतयो कार्डयो शैलीभापे इतरङाण्डसैरीभाषाभ्याम् 
श्रपक्ष्येते ॥ 

(२) व्याघातदोपदु्टो खलु एतौ कारदौ । यत प्रथसकारडस्थवध्य 
माण कथाविवस्णएनि द्वितीयादिकारडस्यकथ्रणने वरुध्यन्ते । भवति च 
उदाहरणम् अन लर्दमएचिवाहकया ॥ 

(~) द्वितीयादिषछठान्तेषु पदु कार्टेपु तद्दिप्राशयथायर्जं स्वन 
वस्यैमान राम पादशंमत्यंवीर , म्रयमसप्रमयोसतु स प्रथिवीम् श्रववीर्णं 
साकताद् नून विष्य एव भाति ॥ 

(४) अथमकाण्डे प्रथमद्तीययो समयो दे कथानुक्रमरुयौ यत्र 
एकन हि प्रथससद्रसकास्ोल्लेपे न वियते ॥ 

१--एकदा घने विद्रव मपि वारमीकि स्वैर रममाण परौश्चमिथुनम् एकम् 
श्रद्ापतीच् । तत कश्चिद् याध तस्रौचदेम्पव्यो पतिम् श्वधीत् । एतद् 

दम्ट्च कारन सुनि ख्वयमेव शलीकन्दुन्ददटवसुपेवया चाचा त स्याघम् 

प्भिशस्तवान् ३ चय भेगवाच्, चूतभावन वाङ्मीक्डिपे य र्लोकच्ठुन्देसा 

रामचरिते गातुमाद्विदेश ॥ एतद् दन्तकथाब्रलेन (महारूव्यप्रयुक्तश्लोकच्दु-दस 

भौदि वादमीकिमर्वतिता' दति जेकीदि लकंयहति ५ 



२ संघ्छत सादिव्येतिष्ासः [ द्वितीयाध्यायः 

एभिः सलु सिरः ेफोवि (1४८0४; ) शालिणा* परययसितं यत् 
दितीयादिष्ठान्तकारडकयैव युल्यमायणकथा, श्मायान्त्यकारदकथयां स्ट 
काश्चिद् युरुयकथान्तगैताः कथास्तु प्रतप्ताः एव । केचिद द्वितीयकार्ड- 
परारम्मतगौः च प्रथमकाण्डे शतुस्यूताः । युल्यपमायएकथा प्रथमकाण्डे 
पश्चमसगीत् प्रारभ्यते इति ॥ 

(छ) रामायणस्य निर्माणकालः । 
(६) सहाभारतेन सम्बन्धः । प्रदिप्तांशवज॑ रामायएीयः मौलिको 

भागः मदयभारतीयमोलिकभागरात् धीनतः । यतो हि मशाभारतीयपुरष- 
भरवरेषु एकतमरय अपि वंन समाये नोपलभ्यते, मक्ाभारते तु कचित् 
कचिद् खपवण्येमाना रामकथा शूयते । श्चपि च मदहामारे सप्तमपेणि 
रामायणपघ्ठकार्डस्यपद्यद्यी उदाहृता दृश्यते। महाभारते चृतीयपवंि 
(२५७७-२६६ तमेष अरष्ययिपु) यदू रामोपास्यानम् ध्याख्यायते तद्र 
रामायणमूलकम् एव प्रतिमाति । वस्तुनस्तु महाभारतस्य पाठकाः समायण- 
कथाभिन्ञाः दति मनमि निधायैव रचयिच्रा मदामारतगतयमोपाख्यानं 

रचितम् इति छ्रवगम्यते ॥ 
(२) बौद्धसादित्येन सम्बन्धः । रत्र तावद् वद्यमाणानि तच्छानि 

ध्यानम् श्रहैन्ति-- 

(क) ( पमकथाभूतं >) देशस्थजातकं यक्िश्चित् परिघृत्ति शानीय 
पालिभाषाजातवेसु वख्येतेर 

श्प च जातकरेऽत्र पालिमापाया हपान्तरितं रामायणीयं (७) श्रमो 
पद्यम् श्यपि एकम् उदुाहियते.)\ 

¶--तथा चोक्त तेन॑ यत् “यधा उत्तरोत्तरभागिन्या सन्तस्या श्रस्माऊँ पूजास्यनिषु 

ुराणमन्दिरेषु स स नवनचः स्रंयोगः स स॒ च जीर्णोद्धारः कृतः चिर्नरचना- 
याश्च न कोऽप्यंशः ध्वंसं नवः, एवमेव बह्वीभिः गायकसन्ततिभिः रामाय- 

खस्य परिकमं सम्पादितम्; परं यम् श्रमितः तथाविधः महान् पदा्््॑चातः 
श्रावृणोति स श्रायः स्थिरः यदि सर्वाद्मना दुरधिगमः भवति सिं भवतु- 
नाम) तस्य प्रघानमागः तु तसे घनुसन्द्घदा केन विदुषा दुवे दः स्याद् 19 हति ॥ 

२--इमानि जावकानि वाद्मयस्य श्ङ्गविश्ेपः इति सम्मन्तुम् उचितम् । बौदधत्व- 

खचणलचितेषु तेषु खलु चावुद्धव्वमाप्तेः सुगतस्य लन्मपरम्पराणां मानाजीवन- 
छया; विदाः ॥ 

नल 
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(र) गयाविहारे या तापससूनोः मारस्य .यघकथा रामाये 
(२, ६३ > दशस्थेन श्रान्यते त्यो; एव पुरासतरम् इव हं साम-जातके" 
अधीयते ।} 4 

(३) एवं जातकान्तरेष्व पिः खलु कचित् कषिद् रमायणस्थलसानम्यं 
दधानानि स्थलानि रक्पथम् श्रवतरन्ति 

(४) एतद्विषयविशेपक्ञ; उपाध्यायः सिलूवेन लेषिः धवधार्यति यत् 
सद्धम-परसुपस्थानस्यः ८ वौद्धयन्थयिननपस्य ) मूलम् = अयश्यं 
यात्गीकि-रमायएभ । तत्र स्थितं हि जमबूदरीपवणेने स्वेथा खलु रामायण 
स्थितध्य दिश्रसनस्य सदेशमस्ति। अपि च सरित्-सरिसत्ति-पयेत-जनपद-दरीप- 
भ्रषेतीनि प्रनथेऽत्र सवीस्मना यथा राप्राये तथा परयेन्ते* दति ॥ 

, (धे भााविज्ञानयलेन च वोदधकलपू्ध॑मयं खलु रामायणम् इति चै 
लैषोभिना निधौरितम्" ॥ 

(६) यौद्धघ्मस्य प्वियः कचिद् रामाये प्राप्यते उत सै इति 
प्रच्छाम् उत्थाप्य शप्रश्तम् तावदु इमं प्रतिन्रूयाणाः शः इत्येष विश्रग्धं 
त्रम, यतः केवलं यतर एकस्मिन् एव स्ये रामाये ुद्धप्य नाम धुयते 
परिघम् एव नूलं तत् ' इति विण्टरनिद्कमदोदयः व्याचष्टे ॥ 

श) सूनानदशवारतवयैः सम्बन्धः }। समभे खलु रामायणे यूनान- 
देशवास्तव्याना च्यवनानां' नामगराहि केवलं पद्य्यमस्ति । एतद्घलेन शयवन- 

9 सामजातफे तिपिर्कान्तगंतस् 

र-पराष्रयतां "विणटरनियूज्ञ' प्रणीतं ^९ हिस्ट्री धाव इरिऽयम लिदेरेचरः 
प्रयमभागे ९०६ तमं श्म ध्र 

श--्रमाप्यः सलु मन्योऽपम् ] भरस्य दूर्ेरदेशस्तु सन्विदेवपरणीते रिषासघुधये 
समुच्चित सभ्यते 1 

भ~ नयु वाल्मीदधिरिव भ्रत्र बौदस्तिग्रन्यस्य भ्रधमर्ण॑तां ङतो न गच्छति 

द्रडि चेत्, "नः बौद्धान् भति ब्राह्मणेषु वार्शोदामावस्य श्रदशनात्, 

घारमीकीमे रामायणे श्राचारस्य याद्याः परमोञ्जल. धाद दृश्यते बौद- 
अन्धेषु चाध्यास्प अनुपलम्माच्य 1 यौद्धलेखकःना माकयलेसकाधमयंत्वं तु 
मानापन्यप्रमारैः छिदम् ॥ 

म--4यदि दि वाद्मीन्निः इदधायस्तनः श्यमविव्यव् तदृ! एठाच्शं लोकप्रियं 

महामद्याकाप्यं भाकृकान्यदममेदनिवद्ुम् अमविष्यत् ५१ 



३० संसृत सा््यतिदासः + [ द्वितीयाध्याय 

सञ्नशाद् गृदीर्चं खलु रामायणरथावीजम् इति वैवरमहाशयेः परिकस््यते 
किल । परं परिकल्पना एषा शीष्टू्वृतीयशतकाद् अ्रौक् कदाचित ्र्िप्तं 
खलु पयदवथमेतद्, इति ददवा चोयुक्त या वदता परिढतैकोविना एष 
परद्युक्ता ॥ 

(व) शन्तरह्प्रमाएम्। (१) रामायणो तावत् कोसलराजधानी 
श्मयेभ्येति श्राख्यायते । श्रथ वौद्धैः जैनैः यवनैः पतद्नलिना चापि सा 
सकत इति स्मयते । सप्तमकार्डे च लवस्य राजधानी श्रावस्ती वरीता यत्र 
इतिहासिधृतः कोसलराजः प्रसेननित् बुद्धकाले मेदिनीं शशास । सुस्ये च 
रामायणे (प्रथमसरडादिपषठकार्डान्ते ) कचिदपि श्रावस्तीनामधेयस्य 
श्म्रूयमाणतया श्रनुमीयते यत् श््रयोध्याऽभ्युद्ये श्महौयमाने, साकेतेतिनाम- 
करणात प्राक्, श्रावस्त्याश्च श्रभ्युद्यात् पूरव कस्िशवत्र फाले प्रसृतस्य 
रामायणस्य निमोण वभू इति ॥ 

(२) रामायणे (३५ तमे सगे ) एतदूयशसा श्रान्तानां प्राच्य" 
आर्तस्य कौशाम्वि-कान्यक्व्न-काम्पिल्य-प्सुखाणा प्रमुलनगराणां नामानि 
तावद् श्रयन्ते । (श्राघुनिक पटनायाः ) पाटलिपुत्राभिधायाः नगयः च यत्र 
स्थितिः; तदपि पदु रामचरणाचुगृहीतम् श्रभूते इत्यपि च प्यते । परं 
निपिलेऽपि खलु राम यणे पाटक्लिपुत्रनामघेयं तु न कापि श्रूयते । नगम् 
पतद् रामायण निमएकाल्ते चेद् श्रपर्तिप्यत नामधेयम् श्रमि श्रस्य नूं 
भराच्यैः नगसान्तरैः सदह षरा्रषटम् श्रभविप्यत् ॥ 

(३). वलकरर्दे च प्रथम् जगतीजानिद्टयेन सुज्यमाने मिथिला- 
विशालामिधे द्र नगर्या घर्येते । पश्यते च इतिदासे यद् उभे इमे बुद्ध 
कालात् प्रागेव वेशात्तीतिश्रथितेकनगयेमिल्या * खलु भेजाते इति ॥ 

८४) अन्यच्च, बुद्धकालात् प्राग् भारतं यथा नानानरपतिपाल्य- 
मानेपु अमेकलधुराग्येषुः प्रविभक्तम् श्रासीत् तथैव रामायणे वस्यस ॥ 

तदित्थम् चरन्तरङ्कप्रमाण्रत् ीष्पूदं पचमशाठद्छ् पणे कसम श्वित् 
काले रामायणस्य मृलप्रोता बभूवः इति पयवधितं मवति ॥ 
१-- षटू ३८० ठमसम्यस्सरं निक्पा येन श्रविषटिता द्वितीया दौदपरिषद् 

समजनि श्रमुना च्यजारोकेन फिल वैशाली नाम नगरी श्रयरमं निमिता ॥ 
रे--महाभारतयुगे तु वपिस्तृवराज्याधिपदयो अरासन्धादधो राजानो अमूः 

दवि क्षायते ॥ 
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{[ अथाच्र केचिद् वदन्ति प्यमायरमद्ामारत्योः प्रयोगः पाणिनिना 
श्लक्ीकृतसवात् तदथौक्कद्मवं रामायणमिति रामायणमापया; विरेपतः 
सोग्दपुतैशाप्यसमायणमापया, ्रदुमीयतेः इति ! श्न्ये तु 'रिष्टलनस्यैव 
माप पाणिलिन्याकरणद्य विषयो भवति न तु साधारणजनस्यापि। श्रथ 

प्राणिनि पर्लप्रदुभूतं चेद् रामायणम् शअरमविष्यत् णणिनिन्याकरण- 
प्रयतौ खलु शस्य मापा श्रमविष्यत् इति ने चै पाणिनेः अवीचीनं 
रामायणम् इति च्यवस्यन्ति ।। ] 

(ज) शैली ) रामायणं तावद् श्यं संस्छतकान्यं, तस्परेता च 
श्माय; संस्छृतकयिः इति यत् प्रागुक्त" तत् निरपथादसर्वसंषछतपरन्थकारेः 
प्रभारी क्रियते । एवं गते सामायशेन संस्छृतकान्यस्ये बल्यकपं निष्यते । 
्लुष्टप्नन्दस सदसा पिल रत्सि: याच व्याजहार इति ् भार्काद् 
"वाल्मीकेः उपज्ञा नूनम् शष्ट. दः” इति संस्यते । घथारभ्य इति- 
पर्यन्तं स्वै रपरायती माषा रिशुद्धा परिरता च कचित् कवि श्नलङ्कर 
मरिदताऽपि च ! उपमाहूपके चास्य परमरमशीये दशेनीये च भवतः [ 
नयोः हि कवेः मदत् फौशलम् 1 शबव्दाथंयोः परसाद्गुणमयत्व यान्य्यास्य 
भरेत कोऽपि महान् श्न्यकवि्यतिरेकी शुर्णो मवति ¶ 

अथ नवमः सरएडः 

महयमारतम् 1 
(क) परास्ताविषम् } श्रचत्वे उपलभ्यमानं यन्महामारतं तन्मौलिक- 

मद्ाभास्तस्य सगुप्च हितं रूपम् । मौलिक हि महाभारतं स्वरूपतः रेतिहासिकं 

खल्वासीत्, मतु शनौपदेशिकम् । एतसणेत्ा मद्वि ष्वासेन स्य (जयः 
इति नास चक्रे इति प्रवत्तं सम्भाव्यते! । श्ना च प्रन्थे महता कथाविस्ल- 
रेण भपितन्यम् इत्यपि वरयमानफथादग्बरेण उयते । अथ आष्टसहसरशलोक 

१--पर्यते च श्चष्टादशे पवि "जयौ नादेदिहसोऽयम् ति । शपि च महामापते 

मरिपन-- ५ 
नावं नमसछृतय॒नरव्चवे नरोत्तमम् ॥ 

देवीं सरस्वही चैव सत्ते जयमुदीरयेत् ॥ 
दति युखपधमधीयते ! 

नीलकष्डस्तु स्वटीकाया (जयः--स्यनि हाभारत--इति भयुदक्ते ॥ 



२२९ संस्कृत सादिव्येतिदासः [ द्वितीयाध्यायः 

परिमाणं मदाभारतम् इति मैकडानलपरिङ्तैः यद् उत्रीतं तदपि न विवार 

चार् चफास्ति* 1 

मन्वादि भारत केचिद्स्तिकादि तथापरे 1 

तथा परिचरायन्ये विप्राः सम्यगधीयते ॥\ इति-ख्ादि-परवस्थपयये न 
पह्यमारतस्य प्रौदिगरप्निः घवस्यात्नयपूर्धिका इति लभ्यते । यत्र व्यासः 
स्वरचितं ्म्थं त्रारमनः शिप्यपच्चकेपु श्न्यतमं वैशम्पायन सध्यापयामासः, 
सा तावत् प्रथमा श्रवस्या । एतद्वस्थाकस्य रकूतस्य महाभारतस्य श्रारम्मः 
परि्रेविशब्देन वभूव इति संमान्यते । यत्र पुनः वैशम्पायनः स्वरवित- 
सम्बादैः संयोज्य वैयासिकं अन्धं नागयज्ञे जनमेजयं श्रावयामसि सा स्लु 
द्वितीयावस्था इति" उस्परद्यते । एतदेचस्थाफं महाभारतं चतुर्विंशतिसदस- 
श्लोकानाम् रासीत् तदुपक्रमश्च ्सिकोपारयातेन भूद इति खलु उदते | 
श्रथ एप द्ितीयावस्थाय। सः यर हितः मन्थः शौनकस्य दादशवारषिके सतर 
त्य सौतिना श्रावितः, शरत शौनकेन परष्ान् श्नवुयोगान् प्रतिनरूवता सौतिना 
म्रन्थोऽयं पुनः प्रिद हितः, तदेवं, साम्भतम् उपलभ्यमाना, लक्तपरिमाण 
श््तेकसडख्या तृतीयायस्थायामेव प्रायः पूर्तम् श्रगात् । तथा चोच्यते 

श्मस्मिस्त॒॒मानुपे लोके वैशम्पायन उक्तवान् । 
एव शतसदल्त' तु भयोक्' चै निमोघत 1 इति 

वृतीयावस्थाकः ब्रन्थः मनुशब्देन प्रारभ्यते । श्रथास्य महाभारतम् 
इति नामधेयं सौतिषतम् इत्यपि सम्भवतिर ॥ 

५ 

प्रथमं दि महाभारतम् इतिहासः इति पुराणम् इति श्राख्यानम् इति 

च श्राख्यायतेस्म* | श्रयत्वे एय, तावद् श्राचारिक्याः ( 2४१८४ } 
मीविविद्ायाख महान् श्राकरः घमयेकाममोक्तचतु्ंगस्य माधतिसाधन खु 

¶१-रभष्ट सदश्चाणि रलोकानां महाभारते इति यत् परिमितिकरणं न ठत स्व. 
सुलोश्रान् अनिमेष भशयु दूटशलोकानेव श्भिभरत्य इति सम्भाव्यते ॥ 

र--सम्बायरौ - 'महत्ाद् मरष्वाच्च मदामारवसुच्यते° षति ॥ पाणिनीये" 
चे ष्याकरे शुषिष्टिर शब्दोऽवीयतचे नतु भमहामारवशराव्दः, षवरमादपि 
भर्वाश््कालिकं खलु मदामारतेतिनामधेवम्ः इति गम्यते ॥ 

` $--मारतीयानां मतेन पर्यायवापिनः खव्वेते श्रयः शब्दाः ॥ 
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महाभारतम् इति श्चाशाश्यते-1 (भारतं पच्चमो वेदः१ › इति च भवति महान् प्रायोवादः । कैश्चित्तु महाभारतं 'छृन्णणरेदवया? सलु च्नास्थीयति । न्नादितः 
यावदवसानं सर्वत्र अत्र वष्एवराद्धान्तानां भमुखत्वाद् महाभारतं (दृष्एव- रमति; इत्यपि सं क्षितं भवति । यत् सत्यम् श्नय॒त्वे लभ्यमाने महाभास्ते अनुशासनमयोऽशः पेतिदासिकांशस्य भरायश्चतुगुणः सल्वत्ति ॥ 

(ख) मद्चम् । लोकप्रसिद्धौ रमरायणाद् हीयमानम् श्रपि महा. भारत म्ना तस्मान दीयते । रस्य दि देतिदहासिशरे पारडवधाद्^रा्- णाम् इतिहासः मिथ. संप्रामश्च विस्तरेण वशित. । इदं हि नः तदानीन्तन- भारतीय प्षमाज-राजनय-द शा-ततान्तान् विदणोति । श्नन्यञच तद्प्वे भारत- यपेम् श्रष्यासोनानाम् राणां सभ्यता-अगतेः श्मपि भूयसी प्रतिपत्तिः शर्माद् भवति } श्रथ न केवलं सन्धिषियाम् श्नधिकत्य रपि व॒ षिप्रह्- विथामपि भभि्कत्य एतद् नः बहुतरं खलु विज्ञापयति इत्येणोऽपरः तावद् स्य सदिभ्नो दिवुः । परमाणम्न्धेषु उच्चैः गण्यतया स्वानुशासनांशयल्ेन पतद् अनन्यकलभां पञ्चमवेदेत्यमिख्यां क्लि भजते ° । तेन को नामतः परम् श्रस्य मदिमा स्याद्" नानाशासीयरामायण मन्थवद् महाभारतोभय- शापाम्रन्थौ श्चपि अन्योन्यस्माद् वहुतरं भियेते । तल्यदेदभारौ ताचदू उभयशापाप्रन्थौ, एकत्र हि अन्धे यदि द्वितीयप्रन्थस्य करिचदेर्कोऽशः श्नवुपलभ्यभानः, द्वितीयस्मिन् मरन्थेऽपि तर्हि प्रथमस्य करिषदृशः परित्यक्तः लभ्यते । मक्टाभारतस्य श्रलर्डितसमम्र-युस्तकानि हुस्तलिधितानि यथा ` भाते वरये वहुषु श्नधिष्ठनेषु सुरक्तितानि तय। दरिवपंऽपि बर्तिन-पेरि- लण्डनास्सफोडभशतिषु नगरेपु ! श्रथ बहूनि खरिडतानि श्रपि पुस्तकानि हस्वाद्धितानि हस्तगतानि । प्रम् एकत ममपि तेषां चतुः पद्चव्शतेभ्यः पू्ैभवं नाप्तीति तानि उपादाय तेषां समेषाम् उपलीन्यस्य इति सुप्ट भमाणी भवति ॥ 

(ग) शाखाप्रन्थाः । ८) सहाभारतं ताबदू द्विशासं प्रचरद् दश्यते । तथाहि ~= 

9--भपिसं्राम् यस्य विषय. वेद्विधिवद् खलु घनियैः भरमाणो क्रियन्ते ॥ २-^ कृस्णोपासमया खलु इत्रियाः कृतार्था भविव्वन्तीकि वै महामारवालुशाल. 
नम्? हति सिश्वेनलेविः ॥ 

शायय ( वेदिक > घरमलुयायिनां न येदववू 
भन्यान्तरग्मामाययम् इति कस्य 

छ्मनभ्युपगतं स्यात् ॥ ५ 
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(थी) देवनागराक्तरथासाकम् ( यथवा उदीच्यशापाकम् ) } 
(प, दाक्निणात्यशासाकं च ॥ , 
्ररतमहाभारतम्रन्यस्य च्रयतये पुनः समैः क्तु" न शस्यःन वा तेपां 

मिथ" उरकपीपकर्पौ तच्यतो ज्ञातु शक्यौ ॥ 
(२) संछरणानि । (र) शस्य तावत् प्रथमं संस्करणं मूलमात्र सहरि- 

चंशपुराणं चतुभौगविभक्तं सीष्ट १८३४ तमं वपंम् घ्ारभ्य १८३६ तम 
वपैपयैन्त मुद्रितं भूत्वा प्रकाशम् जातम्* ॥ 

(रा) सीष्ट १८६३ तमेऽे मुम्पपुयौ' हरिवंशपुराएवज नीलकर्टशत- 
टौकासंवक्िते संस्करणं सुद्रितं वभूव । श्चत्र खलु यथा समीचीनाः पाठा. म 
तथा पूर्व्ते । एवतच् संस्करणं यादय लब्धानेकारृत्तिकं द्रीटश्यते । उभे 
श्यपि तायन् संस्करस्णे इमे उदीच्यशासाके सती न वहुवाऽन्योन्यं 
मिते ॥ ु 

(@ पीट १८५५ तमाव्दराद् श्रारभ्य १८६० तमाब्दपयन्तं मदणस- 
पुम् शपि भागचतुष्टये संस्करणम् एक तिलगालिप्यां सुदरयते स्म । एतद्धि 
दाकिणत्यशासाम् श्रन्वेतति; श्रन च हरिवंशपुराणसमावेशः नीलकर्ठीयटीका 
यां शतः उद्धताऽस्ति 1 ५५ 

(६) पख्यपत्तनम्ायाः भारडारर्र ध्राच्याञ्ुसन्धानशाल्ायाः 
तावदे मामीचतिफं ( दपप्ठपे ) प्रायः उदीच्यशायन्ययि महाभारत- 

संकरं स्मप्ति प्रवाशो भगूनि | श्रथ यावदिदानीं ा्तवपोदू वादी 
भूपेषु न वमपि मदहाभारतसस्छरणं प्राकाश्यम् श्चलभत ॥ 1 

(2) टीकाः। महामारतस्य तिद्यमानासु रीर या सलु फालव्ये्ठा 

सा सेर्व्॑षनारायणोपन्नात । मा फथश्िद्पि सीषटचमुद शशताच्यधस्तन- 
फालमया भवितु नानि । श्रपरा च टीका नीलङरटोदटता श्रजैनमिश्र- 
णता 1 एपा च स्ट १८०८ तमाब्द कलिरातासंस्छर्णे लब्वप्रराशा । 
महत्तमा निरुढिम् घ्राहढा च दीगर मदाराष्रननपदस्यद्र नामभरामामि- 
समेन नीलरर्टपणिषटितयरषए विचर ! पोदयष्यदच्टूषमवयए्यचं जैपखवष्टः 
इति ध्वनेलः? ( एण्प्धा ) # 

{ष प्रतिपायाः पिपयाः 1 व्यासदेवोपञ्ं श्रतं मदामासतं पयु 
श्चभ्यायपु च विभमायीदू इति श्चनुमीयते । स एव धिमागक्छमः वैशम्पा- 
¶---र्विकातावामपरं मंरस्रयं शोष्य ३८१४ तमाम्दे यखु'नमिघ्र-नील्कस्णोः 

रीराम्पा संयदिरं मुदिदम् ॥ 
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यनेन श्वनुसतः । तदीयं महाभारतम् उपशतपयशु विभाजितं मूष । सौतिना सा संख्या सद्धोच्य च्ष्टादशतां नीता+ 1 सौतिनिवद्धे महाभारते श्रसछ्तू प -तदन्तगैतोपपर्वसोः समानं नामयेयं कृतम् उपलभ्यते यथा सभापव॑रि पुनः लघीयः सभापवं » ॥ 

श्रथ चष्रादशापवं व्यतिरिक्तं हरिवंशं नाम परिशिष्टमूतमिव यदू एकोनविंशं परयै रामायणम् उत्तरकाण्डम् इव. मष्ामारतम् न्वीयते तेत लिलपवे इ्युच्यते । स्म्यमहामारतोक्ता एतच्छकोकसंखया पद् विश्युत्तराष्ट शताधिकप्वनवतिसदसलमिता ( ६४ ८९६), सा च स्थूलतया लच्तास्मिका 
इति ताचल्लोके प्रसिद्धा ॥ 

कथावस्तु । श्रादिः-पवणि तावद् घातेराषटणां पाण्डवानां च बाल्यं, 
्रौपदीविवादः) यादव वीरशौरिखा पास्डवार्ना संस्तवः; .सभापवंरि इन्द्रभस्ये पार्डवानाम् ऋद्धिः) द्युते च ्रौपकीक्दितस्य पारडवार्ना सर्वस्वस्य युधिष्ठिरेण दारणं, उपरिस्पितकयपज्ञातवात्ताय दादशवप॑वनवासाय पारुडवानां विवसनम् ; वनपरव॑शि काम्यदारस्ये पारडवानां द्ादशवपैवन- वासचयौ; विराटुपर्वैणि च मल्यपतेः विजः सत्यत्वेन शु्ात्मनां पाडा नाम् शरज्ञातवासस्य जयोदशवपस्य अतिवाहनम् व्यते ॥ 

श्रथ उद्योगपवेणि घर्तिरद्टरूु पारडवानां न्याय्यं दायभागं प्रदातुम् भप्र्ुतेषु पाण्डवानां रणोचोगः वरितः । ततः भाविषु पश्चपवैसु वासुदेव पारडव-यज्ञं सर्वक्तयकरणं भीषणं रणं वि्तरेण वणितम्। एकाद्रो पदंणि 
खतदादसंस्कारं .कीतयिघा दादयो योदश च युधिष्ठिरं प्रति भीष्मस्य 
एजधर्मोपिदेशः निबद्धः चंतदैरो युधिष्ठिरस्य राज्याभिपेकः ्श्वमेधो नाम यागश्च, पञ्चदशे गान्धारीधृतराषटूयोः तपोवनगमनम् , पोडरो याद्बानाम् अन्योन्ययिनारानः कलहः कृष्णस्य च सहसा व्याघकृतः वथः, सप्तदेशे शरजनपौ्ं परीक्षितं प्रजापालन कर्मरि नियुज्य निर्विस्णपार्डवानां मेर प्रति स्थानम्, श्चप्टाद्दते च पाण्डवानां स्वगं रोदएम् उदीयंते ॥ 

(ड) उपाख्यानानि । ~ 
महाभारतोपाख्यानानि सद सल्यया रामायसोणख्यानानि श्त्तियन्ति- 

१ पादि समा-अम-विाद्-उदोग-मीम्न-वृम्य कयं -सास्व-ौ ति ~ _ शन्वि-अररापसना ऽजे ऽऽ प्रन वासि -जौसल-मदापस्यानिकः सव रोहणाख्यानि अष्टाद्रापर्वापि ॥ 
२ धनेन तावद् विकृ छः परवंप्िजागः> हति श्रवर्यमनुमोयदे ॥ 
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तसम् । कतिपयानि हि तेषाम् उभयत्रापि श्रधीयन्ते । चनपबेखि तावद् 

वनवासदुःचितान् पर्डवान् सान्त्वयितु' वही कथाः कीर्तिताः । तत्रच 

इमानि खलु सुख्यकल्मानि उपाख्यानानि भवन्ति-( १) रामोपाख्यान, 

(२) भासते बलवत् लोकभ्रियतां गतं नलोपाख्यान, (३) सुप्रसिद्धं मारतीया- 

दरधीपरनवह्पनिर्पकं साथित्रीसस्यवदुपा्यानं, (४) कालिदासाभिन्चान- 

शाङुन्तलस्य उपजीन्यं शद्धन्तलोपास्यानं ॥ 

(४) यथारमायणवर्नं मद्गावतरणोपाख्यानं । 

(६) प्रलयस्य प्राचीनकथायणैनपरं मत्स्योपाल्यानं । 

(७) उशीनर-शिनि-दृपदभे-प्रतिनपोपाख्यानानि च ॥ 

व) कथं सु महामारतेन सामभरतिकं रूपं शृतम् 1, भय 
"दामा सम्प्रति यया बृहत्तरकायञुपलभ्यते तथा कथ परिणतम् ” इति 

प्रश्नः विचारगोचुरः मवति) महाभारतस्य यो दि भागः रेतिदासिकमहा- 

काम्यस्य चयौ "भवति स तु सर्व॑स्य पद्चमांशाः इति कथितचरमेव । इक 

कान्युणविरहितः गेपः चतुःपश्वमांशालमकः भागः सर्वः प्रायः उपदेश 

प्रधानः 1 एते च उपदेशधनाः अपघनाः वस्तुृ्ान्त-कथादीनंपनरुक्तिभिः, ५ 

उपार्यान-परङृदिवरं नादीनां दिरुकतिभि.+२ मविप्यदूयुगमविप्यदूबाणीमिः+* 

दुरूदयिपयव्याख्यानैः,* कान्यालद्कारणां भ्रयोग.* वहुभिः उपायान्तरश्च 

खन्वत्र प्ररो प्राप्राः । मुख्यश्च ददु चत्र “महाभारतं फिल बरहद्धमेशालं 
सवपियानिथान्ं ‹ कथोपाख्यानादि-महापुराणं च स्याद्» इत्येवंभूता स) 4: 

"द्द स्थता काऽपि खदा एव । “करित प्रकिप्वांशाः नान्ना फीतेनीयः 

इति चेच्, करनं एलु शान्वप प्रचिषवं प्रतिभाति इति ब्र मः । सवे 
एतत् प परमासान् विलम्वितमृत्योः भीप्मस्य सुखेन उपदिष्टम् शरस । परं 

¶--धया, घनपर्ययि सोधंवाव्रालुयणंनम् ॥ 
र--यथा, वनपवंणि यक्प्रश्नोपाख्यानं नहुपोपार्यानमनुकरोति ॥ 

--कादुयिर्क" श्रविमीमदिस्तरः प्रास दयते । यया, युधिष्ठिरस्य मीपं 
परति चनद्पूपायस्पूचनविपयद्ः प्ररनः ॥ 

शयया, मीमेन दु-शासनरच्छपानमू 1 युधा च स्वयं भ्यामः शद्धासमाघाना्म् 

उषतिष्टते ¶ 

शे यथा, रणमीपणयशंनानि, परिदेवितानि प्रा दिकूदरयविद्रणानि घ ॥ 

६--यधा, देरामूशोल्ञवरंने अम्बूस्वयद-गूलतयडयोः दृषद् चयनम् ४ 
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“इतो भीष्मः, “त्याजितः समरे भ्राणान्” इत्यादिभिः सप्तमपर्वरथवाक्यैः श्भागेव भीष्मः फथारोपतां गतोऽभृद्ः» इति तावद विन्नायते ॥ 
छं (करालः) 

म तावद् निचिलं खलु महाभारतम् एककालछ्ृतिः । तिघ्रः दशाः समघभूय सहामासतेन प्रौटिः प्राप्ता इति तायत प्रागुक्तमेव । ततः श्रायस्य भहाभाएतस्य रचनाकालः साम्परतिकस्य महाभारतस्य रचनाकालात् सक- शतन्दीभ्यः पूषेम् आसीद् इति निधिकल्पं सिद्धति । श्रथ महाभारत- रचनाकालनिएये वक्तयमाणा- युक्तयः निशिप्य विचारपदवीम् अवतरन्ति (१) सीष्टौकाद्शशतफे केमेनद्रमरखवा '्मारतमञ्री' महाभारतस्य श्रवगतेर् िपमन्येयु॒प्रायोनतमः श्रतिभाति । हस्ताङ्किवानां महाभाततमन्धान प्तिपायार्भैः सद एतस्याः भतिपाायीन् सम्यक् वुलयित्वा शततमनद्र् भ कृतिः शयतनमदहामारताद् नातिमात्रं भिभिदे" शति उुह्तरपरिडताः सम्पधारितवन्तः ॥ 
(९) सीषष्टमशंनकस्य उतरा लन्धजठुपःश्कयायौ, बेदाभ्ययनेऽ- भ्न ( खीश्राणां ) धमं्ञानाय मदयभारतं स्पतित्ेन भ्रदि- शन्ति॥ 

(३) निज वनवा र्ट्रातकमध्यतरलभनाः  महावैदिकाः 
डाला वायपादाः महाभारतस्य श्र्टादशानां पवंखां दशानूनेभ्यः पर्वभ्यः, 
एच (त्र संशयं प्रचिप्तं १२ तमं १३ तमं १६ तमं च अन्तः विष्ट )  भुवेदन्ति ॥ | 

(४) सप्तमशतकोद्भयाः वाशसुवन्धु्ेतयः कवयः सवोषटादरापरवर्थो- पख्यानानि परागृशन्ति ह रिवंशपरिचयं च रात्मनः श्राविष्छुयेन्ति ॥ 
(५) फम्बोजाख्ये श्रतिषटूरं वतमाने भारतपुरातनोपनिषेशे उपपट्शाच- पीष्टयपषरे उकीत् शिलाल्ेखादु ज्ञायते यत् तत्रत्याय षसमैचिद् मन्द्रिय 
महाभारतम्न्याः उपायनं प्रादीयन्त, उपायनकरृता च नित्यतत्कया- 

,मफपोऽपि ्यधोयत इति ॥ 
(8) यव-वालि-्शरतिषु दीपेषु प्ठशतके सल मक्षभारतं बूते । 

पत््ह्ादेमि च भम् पस्य श्रुवादः त्िवष्परपायां समजायत ॥1 

(५) चतुये-पश्चमशतकभुदानपत्रेु स्र स्परतित्वेन महयामारतय 
सकेतः लभ्यते ॥ 
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श्रथ केचित् परहतेपाः सीषरद्वितीयशतके छता: प्रतिमान्ति! यतो दि-- 
(१) हरिव दौनासस्या { 60471५59 प्राचीन रोमसुद्रा पश्यते । 
हत्विंशपरिचयन्च शादिषवेखः पू्येभागे श्रष्ठाद्शपशि च लभ्यते । य 
दसिविशपस्चियकैः मानैः दीनारपरचार्कालादु रवाचीनेः भवितव्यम् \। 

(२ नक्चत्रराशिमण्ठलेोक्षेखादपि एवम् ताद श्रनुमीयते ॥ 
(२) कचित् कचिद् यवन-पीथयन-(शक्)-चास्वए्(वेक््यन)-नपमो 

पाललस्भश्च भचति ॥ 
(1 पररृतमदामारतकालावधारणे एतत् त्ाघ्रदु विशेषेण श्रतरधेयं 

मद्रति-- 
(९) परणिनेः महाभारतं संसुततमासीदू इनि दालमन फनी) 

साच्येण प्रमीयते ॥ 
(२) सोष्पूर्बपत्चमशचतकीये खा्वलायनग्रह्त्रे भारत-पहाभारतयोः 

उल्लेखं च्मदे ॥ 
(द) छीधत्, (पायः चहु; शतव्रेूर्वं॑भआदुर्ूते बौधायनधर्मसूत्र 

महाभारतोल्लेखाः वच्यन्ते} 
} (४) बौधायनगृहूत्रे च महाभारतीयं॑विष्णुसहस्ननामस्तोनं 

सुशुद्धं दश्यते ॥ 
५) विवा विष्णोः दृशावतरेषु बुद्धस्य {सपेयं न परिगरएय॒ते ॥ 

१ (&) मेगस्थनीकप्रणीते मारतबणने काश्चित् तथाभूताः कथाः याःखलु 

महाभारते एय उपलभ्यन्ते + ॥ 
{७) भरते हि सलु सहामासते नद्या सरवैषां देवानो च्येष्ठो देव 

भरतिपा्यते ! पलिभाषा।नवद्धसादित्येन च “ब्रह्मणे °येषछठलवं वीष्टपूवेपव्चम- 
सवब्दिचः प्रागेव श्रसिद्धमासीद्' इति ज्ञायते ॥ 

(=> श्वन्यच्च, व्यौतिपप्रमाणौः शपि कतिपये विद्वांसः “कृतेन 
महाभागेन नूनं सीष्षवपश्चमशतकात् पूरवेमेव श्रणीतेन भविकत्यम्” 

इति निस्विन्वन्ति ॥ 

ताद्रयेव मदाभारते पठ्यते । यया मरस्यभोजनम् शग्रियं भवद् 

श्वासी, , शिदविष्णुद्धैवयोः उबासना भ्रचिति चमू) म्याक्रण- 

न्यायन्वेदाम्ाः निष ्दनियंहणःः सक्जादप्ययनारद थभूवन् ॥ 
१, निम बृदद्ाश्रकाः कीटाः {लि दमा चल्नुः येन हिरवे 

उ्जग्सुः इति ॥ # 
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(न) द्विष्ट रचनुःशतपीष्वत्सरे उत्क प्कस्मिशिललिखे 

ष्ट्यासो नाम मदिः पायाशयेः लक्तपदयात्मक महाभारतं प्रणिनाय द्ये 

तदुर्ैकः उल्लेखः ्राप्यते ॥ 

(€) सीप्या-देश-मापायाम् उपलम्यमानस्य शान्तिपवौध्यायत्रयानु. 

वादस्य सा्यैण हर्लशाखिभिः पयवधीयते य् दानी प्रचलितं पद्यवदधं 

महामारतं पच्चमशतकीयात् महाभारतात् प्रायः भिद्यमानं नालोक्यते । 

भ्राच्यतुरप्कस्यानि चीनीयसाहित्ये च नचिरात् पूवं कृतैः क्रियमातैश्च 

्त्यप्ानुसन्वानैः मदहामारतस्य एषा प्राचीनता पश्चमेशतकादपि पूर्वं प्रसरेद् 

यदि तदा किमार्चयैम् 1 महायान-सम्भ्दाय-सादिव्ये च॒ विधीयमाना 

श्रतुमार्मेणा श्रत्रप्रथिम् इमाम् श्रधिकतरं विवटयिप्यतीति श्याशास्यते ॥ , 

(१९) प्चाशत्तमे स्ीटब्दे दृक्तिणापये लक्तपयारमकं महाभाएत 

ल््धभ्रचारमामीद् इति तावद् द्योन-कराहमस्तमस्य (71011 (07१५०5८ 

0) सादये श्रवगम्यतेर ॥ ~ 

(५१) सीषपरथमशतसन्वत्सयो' जीविना वसु चीकारेए श्रश्वयोपेण 

हद्िंशस्थं प्मेकम् उद्धतम् ॥ 

(१२) भातीयनेकह्पश्रणं कथावसूनाम् उपञीष्यं ताबद् महाम" 

रतमेव ॥ 
प्य स्थते “श्नस्मतसम्बरसरजन्मनः प्रागेव चाषद्. एतद् देतिदासिकं 

भदकाव्यं शाल्व-संग्रदस्यसूपं दधार इति यदू सहामास्तव्रिचार्णायां नहु 

सम्भावयामः तनन श्रातप्याः भगामःः इति नैकडानल्षपयेवतिते सधु 

समथेयामः' ॥ 

¶--सदहामारतम् श्रालोचयता खपाध्याव होव्टजञमैनमदागामेन स्री्टस्य भवशत 

ब्दौपु भ्यतीताञ्ु कदाचित् ब्राह्रौः महाभारतं घर्मशाखस्य रूपं भ्रापितम्" 

दति यदू निर्धारितं तद् ्रनेन निरस्यते ५ 

--विलोकयन्तु चिन्तामणिविनायक कयकृ "मदहामारतमीमांसामः ॥ 

३--खीष्टात् पू प्रथमतृतीयशवक्योः श्रन्तरा्े महा मारतनिर्माणं सम्पन्नम् दति 
विमायदतर 

विन्तासणिधिनायक्तैयाः 1 खीषटपूं॑तृतीयशदकं महाभारतरचनाकालस्य 

उर्ध्व॑वनसीमा इस्यत्र वकंस्तु एषः-- 
(क) श्रनेकशः यवननामोरद्धेखः ॥ 

(ख) श्रादिपवेणि नम्नदपणकोक्जेखः ॥ 

८) मेमास्पनीज्ः ान-समाज-घर्माखया यादशम् श्रवस्या वशंयहि 
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श्रय केचित् प्रहेपाः छीषद्वितीयशतके कृताः प्रतिभान्ति! यतो हि-- 
(१) दिते दौनासस्या ( 0त्धपप्ड ) प्राचीन रोपसुद्रा पयते ! 
हरिवेशपरिचयथ्च श्यादिपवैणः पूरवेभगे श्ष्टदशपर्यणि च लभ्यते । थय 
हूरिव॑शपप्वायकैः भागः दौनारप्रचारकालाद् शवौ चीमैः भवितव्यम् ॥ 

(२) नक्तत्रगरिमर्डलोष्लेसादपि एषम् तात्रद् श्रनुमीयते ॥ 

(३) कचित् कचिदू यवन-सौध्यन-(राक) वास्तप्(वैक्त्यन)-नमी- 
पालम्भश्च भवति ॥ 

श्रथ प्रनमदयभारतकालावधारणे एतत् तेषद धिगरेपेए षयेयं 
भरति-- 

(¢ परिनेः महाभारतं संदुतमासीद् इति दालमन ९३111) 
राच्यः प्रमीयते ) 

॥ (२) सोष्पूर्वपश्चमशतकीये श्यास्वलायनग्रृ्पत्रे भार्त-मदामारतपोः 
हे ॥ चददमदे ॥ 

(३) सीष्ठत् (गयः | : शतववेभूरवं॑श्रदुर्ूते वौधायनधमेसूम् 
महाभारसोल्लेस्यः वीद्यन्ते 
1 £) बौधायनगष्सूत्रे च॒ मद।मारतीयं॑विप्णुसदसनामसतोत्र 

सददध दप्यते।। ॥ 
५) -शन्तिपवि विष्णोः दुरावतरेु च्य नामेयं > परगर्यते विष्णोः दाः दस्य नामघेयं न परिगण्यते ॥ 
(& मेगाध्यनीखप्ररति मारतचणन काश्ित् तथाभूताः कथाः याः पल 

महभारते एव उपलभ्यन्ते * (! 
„ ( भते दि सलु महामासते ब्रह्मा सर्वेषां देवानां ब्येष्ठो देवः 

भरिपायते । पालिभाषानघद्धसादित्येन च “'्रद्मणो व्येषठलं सीषपवपश्चम- 
सदन्दिनः प्रगिच परसिद्धमासीद्"" इति ज्ञायते ॥ 

(=) थन्यच्यः उयौतिपप्रमारः पि कतिपये विद्धंसः प्रमृतेन 
सदाभातेन नूनं पीषपूवेपद्चमरारकात् पूर्ेमेव प्रणीतेन भविकत्यन् 
१ति निरचन्वन्ति 1 

~----~~--~--~----------------- 

सारस्येय ममाते षल्यते } पया सस्स्वभोजनम् अप्रिये भवद् 

पागोचूञ, सिवदिष्टदेस्योः उ भानां प्रचिवा यमूव, प्पाद्रद- 
न्यप्यदेदान्ताः निङृनिददयाः सज्नाताप्ययनादच श्रभूदन् ॥ 

पपा, निम सृषदाधरकः सोटाः चिकि द्म चरुः येन दिरप्यरेवमि 
सद्ीगण्युः इवि ॥ = 
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अथ महाभारतीयं कयाच्तु कतमत्यालिकम् १ इति जिज्ञासायां "वेदिक 
कालिकम् इति तावद्' विखब्धमिव प्रतिषक्तुं शक्यते । कुरवः प्वाला्देति 
द्यपि इतिदासयिधरुतौ वंशौ यजुर्वेदे वर्सयेते वैचित्यवीयैः शरपधरृतपषट् 
काठ संहितायां रज्ञ कीत्यैते॥। 

(ज) शैली 1 ~ 
रामायसेन श्रायं क्यम् इव महाभासतेन हि देनिहासिक-दौरणिका- 

ऽ$ख्यानिक नामभिः व्यपदिश्यमानस्य काव्यस्य श्रां स्वम प्रतिनिधीयते 
किल । श्रस्य ताबद् भूविष्म् श्ननष्डुम्मयम् । यत्र तत्र च इपजातीनां 
वशस्थस्य च श्रयते श्रनुपयुञ्यमानानि पुराणतरस्वहदन्यञ्नकानि लद्याणि 
लद्यन्ते  फतिपथाश्च कथाः प्राचीनगचगदिताः ) शय पयवहिभूःतानि 
शुष्ण उवाचः *भीप्म उवाचः इ्य(दीनि वाक्यानि रपि श्वधीयन्ते । शत्र 
ग धर्मषय निष्कृष्टं सारभूतं स्वरूपं यथा विदितं तद् दि ताबद्-- 

भ्यसिन् यथा वर्तते यो मनुष्यस्, 
तस्मिन् तथा वर्वितव्यं स धमेः। 
मायाचते मायया वाधिदव्यः, 
साध्वाचारः साधुना प्रदयुपेयः। 
इत्येतरिमन् पद्ये परिभाषित प्रतिमापि॥ 

ध्यय भाण ताषदृस्य प्रसन्ना पएतदनुजानां काव्यानां भाषातः प्रायः 

सर्य प्रा्लतरा च ॥ । 

अथ दशमः खण्डः 

रामायणमहामारतयोः अन्योन्यसम्बन्धः । 
क) परिमाणम् । । 

शय साम््रतिफस्य मदामारवस्य परिमाणम्. हल्यदस्य ( 112८ 
शनोदिस्याः (00; ) च संयुकात् परिमारातू सप्रणसां 
अलि । रामायरस्य च परिमाणं महामाप्तस्य चतुम् । श्रापनिकं म 
मारे भटनस्य ममुपष"हितं ष्पम् इति ्यावेदितमेव पुरा, ^ 
भट ८० पदानि वमू युः विन्तामणिविनायक्यैदपरट्पैश्च 
षज ८८०० दृटपर्यानि धासन" इति निपोरयते । प्रयमं न्याखः षदं . ` 
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कालं वेत्ति, कथाः करोति, निपुणा मल्संस्तवे रज्यति, भायों मन्तरिवरः सपा परिजनः सैका बहुत्वं गता ॥ शान्न^धरपद्धतौ, सदुक्तिकोपरते, सूतिःुक्ायल्यां च प्राय दश द्या न्तराणि भासनाम्ना संगरहीतानि द्श्यन्ते । भासविपयक्म् एतावन्मा्रं विदुषां विदितम् रासीत् । तरिवंद्रवास्तव्येन परिढत-त०--गगपतिशाखिणा श्रवाप्तस्य त्रयोदशरूपफ-समाहारस्य+ मकारानेन तु श्रयप्वे भासि; उच्यैः प्रदं भाप्ा वर्तत १. चयोदशान्यपि रूपकाणि इमानि भासकृतानि इति तावत् त८--गणपति शार्खिण पूर्वम् यद् श्रतुमितम् , तदेव पश्यात् गीय -जैकोनि-र्टेनकोनो-लैकोदे -िटरनिद् ्रशतिभिः पाश्चात्यैः परितः श्भ्युपगतम् । नास्यशुरैः एतेषां हपकाणा महति उत्वे श्रपरत्यास्येये सत्यपि वानेद-सिल्वनजेवि-प्रमुखाः विप्वितः शत्र प्रत्यपतिष्ठते । तस्मात्र भ्र्नोऽयं सविस्तरं चिचारणीयः सज्ञायते । इद्म् भरन चिन्त्यम्-- "नमु एकस्यैव चनेक्ेपा या करणां ' एति. त्रयोदशरपकी इयम् १" “कस्यै वहिग इति चेत्, “कस्य ¢, = ̀ 

(१२) मि नाम एकस्यैव कर्तुः कृतिः सर्गाणि रूपकाणीमानि १ कृतसं रूपकचक्रम् इदं तावद् एकस्यैव कुः कतिः इत्यत्र मायः सर्वेपां विदुषाम् रेरुत्मयम् श्रालोक्यते । वद्यमारभिः वाचोयुक्तिभिश्च एककट"कत्म् इदं सभ्यते ॥ 
( ११ संस्कृते सूपकान्तरेषु प्रायः स्च नान्चन्तेः इति श्लोका ॥ 
(२) रूपकान्तरेषु यत्र भरस्तावनाः-शब्द्-प्रयोगो दश्यते, तत्र पकेषु एषु स्थापना शब्दः भरयु्यते । रूपान्तरेषु च लपकनाभ- कविनाससंसुताथं या श्ररोचना' पठ्यते, तस्याः भत्र सवथा भमावो दश्यते ॥ 

9 म्रयोद्र सूपरूसमादारोऽयमेवं चतुर्धा विभाज्य र 
(फ) प्रविज्लायौगन्धरायसं स्व्ननासवदच्' च, यग्र उदयनो माम शूप भायकषवेन उपात्तः ॥ (ख ) ऊरुभङ्ग, घालघरितं, दूतधरोष्कच, दूतयाश्य, कयांभारं, मभ्यमम्यायोग^ पञ्चरात्र ख, यदं कथाचस्तु महामारताद् गुदम् । भ्र हि अदभ्ग' देवनम् भदुलान्तं व साहित्ये समासायते ॥ ग >) चभिपेकनाटकं, पत्निमानायं च, ययो. कथयन: रामायखाद् ( \। 1 कविकरिपितकथानके प स 
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(३) न्यूनातिन्यूनं चतुषु त्पकेषु न्यन्यं शुदरलङ्ञर-बेन 
परदक्षितानि तत्तसखरधानपात्राणां नामवेयानि श्रघीयन्ते । 

{४ ) वच्यमाणामिच्च रोतिभिः सूपकाणि इमानि मिथः सम्बद्धानि 

श्रास्तायन्ते -- 6 
(क) यथा भवभूषि्तम् उत्तररामचरितं तथः स्वरितम् › 

तथा इह स्वप्नवासवदततं ८6 ऽत्तगा्धवया श्वनवेति । 
श्रनयोः दयोः तान्येव पतसि, मा एव र परिपाटी, शश्व चणि- 
चित्रा च इति वहुशः सादश्यं पश्यामः । शन्न, स्वप्नवासवदतते कतिवित 
प्रतिक्ञायोगन्धरायणीयाः उतल्लेखा; खपि लभ्यति ॥ 

(ख) भविमासके प्रथमके एकत्र दपः [जदुहिदयोग्यवरचिन्यं फरोति, 
तथैव प्रति्तायौगन्धरायणेऽपि महासेनः वासवदचास्यायाः खसुतायाः कृते 
श्रमिजातं वीर्यवन्त च परम् अनवेष्टुकामो दृश्यते ॥ “ ध 

( ग } वाल्चस्ति दृतीयोफे प्रथमं ष्टस्य प्रायः सवथा पश्चरतरि 
दवितीयोके प्रथमेन ्रश्येन' तुल्यं तेते ॥ 

(च ) शभिपेके स्वप्नवासचर्ते च फ वद्यतीति दयं परिश्त 
मे" दर्यादि कानि फानिचित् वाक्यानि याक्यशकलानि वा समानानि 

“सन्ति । वालचरिति चास्दतते च, तथेध, वाक्य सामान्यं लभामहे । श्रमिपेश्यं 
वालिनः प्िमवाक्यं तदेव यदू ऊरुभङ्ग गतदुर्योधनस्य,॥ 

(४) हपकेपु हि श्रमीषु कल्पनासाघारण्यम् पि दृश्यते । तथाहि-- 

(क ) ्चविमारके, चारुदत्ते, श्वभिेके दूतचाक्षये च मेधेषु प्रकाश्य 
पिलीनायाः णत्तणायाः प्रमा उपमानत्वेन कल्प्यमाना श्रास्ोक्यते 1 

(ए) वालचसति, दृतवाक्ये, मध्यम व्यायोगे प्रतिक्षायौगन्धरायणे च 
गष्टमुपप्रसतेनदुः उपमानत्वेन उपात्तः ॥ 

(ग) भालचरिते, दूतयाक्ये, श्रभियेफे, श्रविक्ञायौगन्धरायणे च 
मदाचोणः ( यथा कर्णः ) मन्दारणिरिणा उपमीयन्ते 1] 

(घ) कातिकेयेन ्ष्ठपवेदासेदणं यदु श्राभीर्ख्येन पर्णितम् । 
(क ) महावनम प्रतिमटयोः बलवान् करिणा यलयन्तरश्च, केसरिणा 

शुपभौयते ॥ ५ 

(वि) सिुष्टवः सेषः दयाग्निना तुल्यः श्राप्यायते ॥ 
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(छ) उच्चैर्योपः प्रलये समुद्राद् उत्थितेन विरावेण समीकृतः।॥। तथादि-- 
शद्भ्यनिः ध्रलयस्छगरघोपतुल्यः ( कणेभारे ) 
यस्य खनं प्रलयसागरघो पतुल्यम् ( दृतव्यकषये ) 

(६) श्र्थ॑पुनराडृत्तिरपि च्यचिदू उच्चैस्तयं भासते 1 तद्यथा-- 
(क) शपामि स्थेन मयं न जानि ( मध्यमव्यायेने > 

क्रिमितद् भो भयं नाम भवतोऽय मया श्रुतम् ( बालचसति ) 
(स) “थवा सवैमलद्घासे भवति सुहपाणाम्, इति वाक्यं वहूत्न 

परयुञ्यमानम् ध्रयज्लोक्यते ॥ 
(ग) ष्वीराणां वाहुबलमेव ` यथार्थ॑ वलम्, इत्येताटशोऽर्थोऽपि 

प्रतिपुनः प्रकाशितः ॥ | 
(७) समानशब्दप्रयोगे समानरभग्या धर्थरदयशने च हरासि इमानि 

वहुधा साम्यं विभ्रति ॥ तथ।हि--अस्ति बहुत्र यवनिका शाब्द्भयोगः; श्रो 
करुणा खु इ्सया इति यचोभद्गिशच ॥ 

(5) एषु रूपकेषु समानं रूपकशाखीयक्लाकौशलं समानाश्च षूपकीय- 
परिस्थितय' प्राप्यन्ते । निदसेनायै, स्यप्नयासयदततीयः पष्ठोऽद्धः खभि- 
पेकीयदृतीयाट्टेन तुलाम् शरारोषणोयः।॥ 

(६) परायः षट्घु रपरे सुभू नरः ापस्तायत् इति पः ईप्लति + 
(१०) भवर हपकेषु मररदशाब्ररौनपराणि स्थलानि प्रायः तुल्यमनेो- 

भावदयानि।॥ 
(११) प्रतीदायोः चिजया इति, कंचुकिनः चादरायणः ईति, गोपाल- 
ध) इति शयुदयपत्राणां तानि वानि एव नामानि 
लभ्यन्ते ।! 

(१२ एप रूपकाणां कतिपयेषु चाद्वीमातः--शौरसेनीमातः-- 
सुमिचरामातः प्रभृतिषु पदेषु ममान; सलु माद्र-नाम-प्रयोगः दृस्यते ॥ 

(१३) एषी सपक्राणाम् अनेकेषु पारिनीयञ्याकरणविरुद्धभरयोगाः श्यपि 
लभ्यन्ते । तथादि--ध्यप्रच्छ् इत्यस्य परस्मैपदभ्रयोगः, काशिराज्ञे सवेराज्ञः 
इप. न र गड, दति. शवस्य प्रप. 

(६४) पहुपुं च पकेषु इमामपि मदी कृत्स्नां रजिः प्रशास्तु नः" 
इति समान् भर्वगाक्यम् शयवल्गेचयते ॥ 

शभिः युक्तिभिः सिष्यति यत् त्रयोदशावि इमानि रूषसारि एकस्यैव क्तौ 
कृतिः‹ इति ! चे च ह्पन्मणि मानि ध्यशस्पिनः भासमहाक्वेः कृतितवा 
नेव स्वीडव॑न्ति सैःऽपि तेषाम् एक्कदुकस्यम् निस्सद्कोचम् सद्क्रियते 1\ 



५६ संस्कृत साहित्येतिहयसः †. दतायाऽप्याचः 

(३) न्यूनालिन्यूलं॑चतुधु रूपकेषु नान्यां रलङ्र अत ॥ 

भरदक्ानि तत्तसचानपात्राणो नामयेयानि ्रधीयन्ते 1 ४ 

(४ ) वद्यमाणामि्च रतिभिः स्यसणि 
इमानि मिथः स्वानि 

श्रामायन्ते :-- 

(क चया भवभूतिषृतम् उत्तरराम चरितं र 11 सहायीप्चर्तिम् 

तथा इह श्वप्मयासयदत्तं प्रतिन्नायौगन्धरायणम् +उत्तयाद्धतया न्वेति! 

छ्नयोः द्वयो; दान्येव पात्राणि; सा एवं ् परिपाटी, सैली चण 

चित्रा च दति वहुशः सारय पश्यामः 1 अन्यनृचः स्वप्नवासवदत्ते फतिविन 

परतिक्नायौगन्धसयणीयाः उल्लेखाः श्रपि लभ्यते ॥ 

(ल) खविमारके प्रथमा प्यत्र नेपः स्वदुदियोग्यवरचिन्तां करोति, 

तथैव भतिजञायौगन्ययणेऽपि महासेनः यासबदत्तास्यायाः खसुवायाः कृतं 

भिलावं वीर्यन्तं च यरम् अन्वप्टुकामेो दस्यते ॥ 
सि याक ] 9, 

न” 

(ग ) यालचसिति कृतीयांके अम श्य, प्रायः स्ेथा पश्रयः 

द्वितीयके प्रथमेन प्टश्येन' तुल्यं पतते ॥ 

(च ) भिये स्वप्नगासवद्े प्य“ यदयतीति द्यं पदिद 
मे, श्त्यादि फानि फानिचित् वाक्यानि याक्यरकलानि या समानानि 

"सन्ति । यातयति ्वास्दत्ते च, तथेव, याक्य सामान्यं लभामषटे । भभिपेषयं 

यालिनः पश्चिमयास्यं तंदेय यर् उसमद्ग गतदुर्योवनस्य 1 

(५) षटपकेु दि शर्मपु फल्पनामाधारण्यम् अपि 
दश्यते । तथा्धि- 

ज्ञ ( ष ) श्लविमाप्व, चादत्ते, श्रभियेके दृतवाक्ये च मेचेपु प्रका 

यललीनायाः सुसरणाय प्रमा -उपमानत्वेन कन्प्यमाना श्यारोक्यते ॥ 

(ख) यालचस्ति, दूनयास्ये, म्यम व्यायोगे अरतिकषायौगन्धशये च 

शाद्ुमुसयप्रस्तन्टः उपमानत्वेन चरपाक्तः 1 

फ़ यालच्र्ति, दूतयास्ये, सभिपेके, भ्रविायौगन्धरायसे च 

स्तः ( यया शृच्णः ) मन्दारिसिा -पमीयन्ते 1 

(व) ्यतिस्विन रौद्रपर्ददातेषटं यदुर ्रामीद्ण्येन बिवम् । 
नः १.८ 1 भष्कपयर प्रनिमटयोः धमयार प्ण दलयक्तरश्च केसपिि 

(1 । 

(य) शकरः रोषः दुषाम्निना सुन्यः श्राप्यायने ॥1 
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(क) उच्चैर्थोपः प्रये समुद्राद् उसिथितेन विरावेण समीकृतः।। तथादहि-- 
शष्व्वनि- प्रलयरघ्ागरधोयतुल्यः ( कणेभारे ) 
यस्य स्यनं प्रलयसागरप्रोपतुल्यम् ( दूलाक्ये >) 

(&) श्रथैपुनसवृत्तिरपि चयविदू उच्चैस्तरां भाते 1 तद्यथा-- 
(क) शानि सस्येन भयं न खाने ( मध्यमव्यायेये > 

किमेवद् भो भये नाम भवतेोऽय मया श्रुतम् ( बाल चरिते ) 

{ख) "अथवा सवैमलङ्कारो भवति सुहपाणाम् इति चायं वहुत्र 
युज्यमानम् श्रवलोक्यते ॥ ध 

(ग) व्वीपणं बाहुबलमेच यथार्थं चलम्" इत्येतादृशोऽर्थोऽपि 
भ्रतिपुनः प्रकाशितः ॥ 

(७) सपानणच्दुप्रयोते समानभग्या धर्षत्रपारने च पफासि इमानि 
हुधा साम्ये विभ्रति ॥ तथादहि--यति बहुत्र यवनिका शब्दप्रयोगः; घो 
मरुणा सु इस्सरा इति व्योभद्भिश्च ॥ 

(2) एषु रूपकेषु समानं रूपकशाखीयक्लाकौशलं समानाश्च हमकीय- 

परिस्थितयः प्राप्यन्ते । निदशंनारथ, स्प्नयास्तयदत्तीयः पष्ठोऽद्रः धमि- 
पेकीयदतीयाङ्ेन तुलाम् ् ररोपणीयः 

(६) प्रायः पटर रूपकैु युमूपुः; नरः श्मापस्तावकत इति चपः द्यति ॥। 
(९०) सवर हपकेषु मरणुदशावसौनपराणि स्थलानि श्रायः तुल्यसनो- 

भावमयानि॥ # 
(१९) भरतीदायौः विजया इति, कंचुकिनः बादरायणः इति, गोपाल- 

योश्च यृपभद्त्तङुम्भदत्तो इति शमुल्यपा्ाणां तानि तानि एव नामानि 
लभ्यन्ते । 

(१ ८) षां रूपकाणां फतिपयेघु याद्वीमातः-श्नौरसेनीमातः-- 
सुमिच्रासातः श्रेतिपषु पदेषु समानः खलु भाद्-नाम-प्रयोगः दृश्यते । 

(१३) एषां हपक्नणाम् सनेकेपु पाणिजीयम्याकरणविरद्धभयोगा; अपि 
लभ्यन्ते । तथादि--श्रप्रच्छ् इत्यस्य परस्मैषदम्रयोगः, काशिगन्ने सयेराज्ञः 
इत्यय्र नसखरन्वस्य रजन् इति शब्दस्य प्रयोगः ५ 

(४) बरहुपु च हपकेषु मामपि महीं कृतना रजिः प्रशास्तु न. 
इति समान् भरतवाक्यम् छवलोस्यते ॥ 

श्चाभिःयुक्तिभिः सिष्यति यत् चरयोदृशापि इमानि रूपकाणि एकस्मैव क्तु 
एतिः। इति | ये च शूपकाणि इमानि ध्यरास्विनः, भाषमदाक्वेः कितया 
नैव स्वीकवन्ति तैःऽपि सेपाम् क्कट्कसम् निस्सङ्कोचप् श्नद्धीकरियते 1\ 
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(९४) कस्तहि कती ` 
श्रधोऽतार्यैमल्ि चये हषटरपतेः ( ६०६ तमाद् सीषटवपोत् ६४८ 

ठम्रष्टवधेपयनतं छृतभूमोगस्य ) सभापरिदतेन पाणभे न स्व्वैवसि
तस्य 

भूमिषाया+ मासह्पराणि तावन् परमृष्टानि-- 

सू्रधास्नारमैर् नाट यदुमूभिकैः। 

सपतादै् यशो लेभे भासो देबुलरिव ॥ 

पपेऽत्र वाणभटेम मामङ्विनाटकानां गुएविरेषलेन दश्यमानं सुत्रघारः 

फूनार्मदयं यद्मूमिर्तवं  सपतताकत्वं* चेति सर्वम् ण्पु प्पकेपु रश्यते ॥ 

छन्यथ, ( सीष्टनयमशत जिन ) रजशेसरेण प्मासनाटकचक्र'-- 

नास्ता परोऽपि सूपकयमैः स्मृतः, उगत च यत्-- स्यप्नवास्वदृत्त नाम मास 

षपररविदेयं नाग्नि* रपि दग्धु" प्रामवत् (§ दप्यताम्--स्वप्नवासवदृतस्य 

दाहकोऽमूल्न पायः इति ! यनया हि युक्त्या एषा र्पदमणां मासककृ लवं 

निश्चीयते 1 परे तु इदम् श्रलहमानाः राजगेपरीयं यदयमा श्लोकात् 

उदाहरन्ति-- 
यासं तु कयिस्य न सम्पन्नठुलीनता 

घादयो ऽपि दि यदू भासः कवीनाममिमोऽभवत् ॥॥ 

श्रादौ मासेन रविता नाटिका प्रियदशिका 1 

तस्य रटनावली नूं रत्नमाल्तेव राजते ॥ 
००१००००५००१५००००००००५ ०००५१०१५०५०५ 

नागानन्द समालोक्य यस्य श्री्षयिक्रमः ॥ 
(= 
उ-कालग्रमस्य देतिद्प्तिषृतस्य च दशा, शय सस्या वितानं अन्यान 

गुदोषयोः शपि क्तान पिशेषः एतस्याःम्पधते, उरमादपि च ममित 
श्चस्या महत् खलु मश्वं वर्तंते ॥ 

र२्-हुभूमिवत्वेन च यदुपा्रकस्वं विचदितम्॥ यादि; चमलिदासस्य शाङन्दके 

श्रयोविशदिः, विक्रमोव॑रीये च केवलम् श्रृ पाव्राणि सन्वि 1 पुषु स्प 
कैशु च श्चनुपातेन प्रदिरूपद्धं त्रिशत् पात्राणि श्रायान्ति ॥ 

३-सपदाक्सयेन द्द लानारूपवेषु नानाकयानकत्वम् शरभिपरघम् । कालिदासस्प" 

केषु तु प्रायः खमानं कथानकं पच्यते ॥ 

्--श्रगिनिा अत्र गम्मीरसखमो्ा दिदडिता ॥ 

श--धावक्म=वद्द्ालकः 
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इदं तु तावत् श्लोकेभ्यः एभ्यः फलितं भवति--(१) यदिवा राजगेलरः 
भान्तः, (२) श्रथवा कालिदासपूवंभवः कालिदासो्वभवश्चेति दौ भासौ 
भूताम् !' इति ॥ 

एवं च सति ्वप्मश्रासवदन्तेन रप्केण कालिदासाटु ्वौक् संभूतस्य 
मासस्य कृत्या भवितव्यम् ! वुनश्चैवं, मासधावकशच्द्योः परसरं विशेष्य 
बिशेपणभावेन भवितव्यम् ! नानासस्छनमन्यह्द्धिः समथ्यंमानायां माररी- 
याजुशरुतौ ठ श्चलुश्रूयत्ते यत् “भयदां रस्नाचलतीं नागानम्द्ं च चिस्च्य 
धावङरो नाम कविचिरेषः तदानीन्तनात् श्रीहपीख्यसरपादू विपुलं किल धनम् 
छ्मवापर इदि । यभ्तुतस्तु "मासो नाम लब्धयशाः ; धावक नाम कविषिशेषःः 

ह्येवम् श्रथौप्यमारो उक्तश्लोके सयं साधु उपपयते, न च राजगोखरस्य 
भ्रान्तत्वम् श्रापतति ॥ 

केचित् तु श्रयते उपलभ्यमानं स्प्रासवदततं प्राचीनैः अन्थकारैः 
पराग्ष्ठात् स्वप्नवास्तबदत्तात् प्रथक् श्रस्तिः इत्यपि प्रवदन्ति । तन्मते हि 
श्रधुना भासक्ृतितया विदितानाम्. एषां हपष्छणां कतौ कोऽपि श्रनुमानतः 
खीष्टलमशतन्छदुभूतः शज्ञावङ्कलशीली दाक्तिणात्यः कविः । प्रोफसर- 
सिलवन वि मदषशयेन गुणचन्द्रोषनामकसमचन्द्रकृात् नास्यदेपणात् 
य एकं प्रयकितं यद् इदानीन्तते द्यप्नया्तचद्त्तस्य संस्करण सोपल- 
भ्यते* 

भवांस्तु पय॒ध्य श्रस्य अवश्यं तत्र उपलभ्यते । एतावता स्यप्नधासव- 
दत्तस्य नाताससकर्णनि केवलम् च्ुमीयन्ते । नदि एतावता प्रचारम् 
आ्ाहढप्य स्वध्नवाखवदत्तप्य श्रमाषषनच्यं सिथ्यति । कालिदासकृत मा्ल- 
विकाग्निमित्रमेव ताघदस्य उदाहरणं मवति } स्वप्नवासनद्त्तस्य च च्रनेकानि 
संस्करणानि श्री भोजदेवस्य शंगारप्रकाथो उपन्यस्तात् स्वप्नवासवदत्तीय- 
पच्चमाह्ुसंदेपादपि उन्नीयन्ते ॥ 

¶--भवलोक्यतां सौ° धार्० देवघरमदाण्यस्य लेखः (सार्डागकर- सिवच्ूट- 

जरनल? नामके १६२९-६ वर्पोय पत्रे 

इ--पोष्टौ सर परनदमदद्यस्पापि देम् च्मिमवम् ॥ 
६--पादाकरान्वानि पुष्पसि सोष्म चेदु श्रिखासनम् 1 

नूने काचिदिष्ठासोना मों ष्ट्वा सदसा मतरा ॥ 



६० संसत साद्येतिदासः [ चदीवोऽभ्यायः 

( सीषटदरादश्तच्ततसोसन्नस्य ) शारदातनयस्य मावप्रकारो उदाहतात्, 

श्वप्नवासगदचतोयात् याद् + पङस्माद् श्चपि श्प्य आसदं प्यम् । 

तस्मात् सिद्धं यत्--्तस्य शस्व स्पद्यगेस्य फती भासः श्ामीदूर द्रति ॥ 

[ सूचना - सूक्तिषु भासनाम्ना उदाना पद्यानां तु सकम् पि 

पयु पकेषु लभ्यते। इत्यं तरि संभान्यते यत् श्रस्राद् हपकयगौत् प्रथक् 

भासः प्पकान्तसणि, पथ्जातं ( विप्णएुघरममाल्यम् ) फाठ्यालद्ारमन्धं च 
५ 

निरमास्त इति । मध्यश्चलिकसंखछनसाहिस्यसाच्येण शपि च एतत् मतं 

पोष्यते 1 

(१५) भासली 
भासस्य स्वनायां वोज: प्रसादयोः सयिरोपसमावेशः श्यते । अन्यद, 

यस्य सदती रसमाादिमदीति, पूर्वं सद्गीतलयमाधुयं .दररङ्मा च 
कपिश्त्मना घगसोस्यने । मानव्रदयानुमूतिप्रदर्शने च भासो यदि नमि 
पयिकुनगुरं फामिद्रापतम् श्नमि चतियवेते यतो जगसरङृतियणेननिएणः 

समः पनु पाक्तदा्ः। यिपययरैविध्येन लक्तितमपुरपयावगतुर्लेन् च 
भाम न्व घ्रणां विशिष्टं किमपि स्यानमस्वि 1 भापामोन्दरयस्य रणणीय- 

माटफौय-परिप्तेश्च मुखादुने लामान्यं स्लु शस्य कौशल पश्यमः। 

यप श्लोक फट्रन सरदशः पिमञ्य नानापात्रभुखेन नानापरर्टोदूगारेणः 
धनन्य सराः पिरय । धौपयिरम् थदः नूम घाफनोयास्यगतस्य वेगत 
सम्पद् नष्टस्य ष्य चाफचिक्यालकचमर्मारस्य धत्यन्तम् घनुगुरायते ॥ 

गद्य-पथोमयप्वनायानुरीमियारि फात्यरील्याचा्यैः मानः प्रतिभाति। 
शूमध्यादपुरर्मिद्धन्ततानिमतन वेदर्भीपिनिमयीग भासस्यहन्तः स्ति॥ 

श्रि, ए्वनायाम् थस्य ध्नुष्ट्मः प्राधान्यम् छयक्लोकयते ॥ पतरप 



पश्च॑दशः खण्डः ] भासन । ष 

श्यस्य भाचीचसवस्य साधकः भवति । एताद्श्म् शव॒ च शरस्य स्चनत्याः 

` चैरिष्टयान्तरम् पतत्॒यद् णणिनिन्याकरणविरुद्धप्रयोगाः अपि तत्र 
भराप्यन्ते ॥ 

(१६) माप्तस्य कलः 

भास-कालम् श्रधिरत्य नानाविपश्च्वितं नाना मतानि सन्ति! 
फौरित्यस्य अधेशासत्े प्रतिज्ञायोगन्धशयणात् पयम् एवम् उदाहृतम् वेदय 
प्ररिदित-त० गणएपतिशाल्ञिण शीध्रं चतुपेशतफभवो भासः इति तावत्तं 
परयैवसितम्+ । तरेऽ श्वथेश्रालरप्य लोषपू्ेचतुयेशतकोदूभकत्वं सिद्ध 
तं वीतं) न च एतद् उपलब्धेतिदाससामगरीवलेन सदसा समर्थयितु" 
शक्यम् । रामावतारमोदयेन तु शशुद्रकड्कतस्य मृच्छकटिकस्य कुसंत्ेपमाध्र- 
मिव बार्दत्तम्, इति दुबेलम् श्चाधारम्२ श्चवलस्न्य खीश्नन्तरदमदशशतक- 
स, 

१--नं शपयं सलिक्तस्य पूरं सुसंस्कृतं दर्भशृतोत्त0ियम् । 
तव्. तस्य मा भूभ्नरके च गच्छेद् यो भव पिरडस्य कृते न युष्येत ॥ च 

२-च्धकटिकचारदच्रयोः साच्श्यसम्बन्धस्प सुच निषठव्यात् सयोः धरमु शरयधू- 

मूल.सवं ताद् दुर्धरम् ! तस्माद् द्वयोः ्न्यतरद् द्वितीयस्य उपलीर््यं दर 
स्पात्, चाहोरित्् केनचित् दृत्तीयेन द्वयोः उपरीव्यैन भविवध्यभ्) हति 
यद्यो । श्रध च पे द्वौ विक्हरौ चायातः (१) श्रपूंकथावस्तुक, 

चदुरष्मपं चाष्दृे रक्नशपलाथं सम्पादितः दच्डुकटिकस्य संकेपः द्रयेकः, , 
(र ष््ररुटिकं चारुदत्तस्यैव समुपन्रदितं सुपरते च रूपम् हति द्वितीयः । “ 
पथमभिवरपसमरथने ष्व चदयमाखा युक्तयः उरस्कियन्ते -- 

®) वामनाभिनवगुषपभूढयश्चिरन्तना = श्यादकारिकय यथा सृच्चुकःटिकस्म 
शिदिस्वं भ्रकटयन्तो दश्यन्ते, न तथा चारदत्तस्य । श्य.तं दहि नाम 
उर्पस्य विदाषनं राज्यम्, ६ ति वामनोदाहृतं वाक्यं सच्डुकटिरे लभ्यते 
शेषके च वामनेन श्युद्कममूदीनौ अन्येषु धलद्कारोऽयं बाहुद्यैन 
यवनललोक्यतेः इति विचारः प्रकाशितः ॥ 

भअसर्पुरपसेवेवेस्युपमा खच्चुकरि फे श्रकरणानुस्पा सुरूपा, घारदपते च 
भक्लदाराम्ादू योनितः चपेखल् ् वभासते ॥ 

घार्देते हि कथारस्तुप्रकाशस्त्र त्र मन्दायते, श्च्यकयिकानुशीलना- 

चन्ठरं पु सुस्पशटठाम् याति १} 

(ष) 

छ 



६२ संछत सादिव्येविदासः { ठतीया्यायः 

जातस्य भासस्य कल्पितम् । रोफेखर-वरनट-महाशयश्च सत्तबिलासेन सष 

सम्यन्धविरषम् एं रूपकाणां निवस्य सीष्टसपतमशतके मासस्य कालम् 

श्ाकलयति । रटेनकोनो-विटर निट्खमहाशयौ तु यालिदासाश्वयोषयोः 

्राकतयोः चौ कालौ वद्.तरलवर्वी कोऽपि कालः भासस्य प्रात्य दति 

सम््रधायं पोष्ठानन्तरं द्विदीयचलुथेशतकयोः मध्ये कदाचिद् मासः उदूबमूय 

इति तयतः । पर, यथा चछत्रेन प्नन्ये अन्यन्न उक्तं, केबलं प्राकृतं समाश्चित्य 

युक्तय पतः परम् थापातरमणीयाः केवलं मन्तव्माः, न 

तु द्टाथ॑साधिसाः।! महि प्रानिस्ताग्द् एतत् समादिवं भवति-- 

(प) श्व्दुकणिकिश्नुपलम्यमानानि कतिचित् स्थलानि षवारुदरत्ते लम्बन्ते । 

छथमेतत् ¶ 

(धा) उजपिन्या जातस्य राञ्योपप्लयस्य नहि फमपि उरलेखं वारद्ते परयामः। 

यदि नाम शद्काद् प्र्वाचीनश् चासदुत्तकारोऽमवपिण्यत् सोऽवर्यम्, पुती 

मही रार्पघटनौ कथानगराजुस्यूताम् श्करिप्यत ॥ 

केषिद् तु द्यौः सूपकयोरन्योन्यसाद्श्यांशान् उपेदय श्मन्योन्यमेदांशान् 

उपादा परिचित फलम् श्रयाप्ठुम् श्रयतन्त । जुरम्यभेदश्च दयौः (क) नाश्य 

कागदः, (ख) प्राटृतगतः, (ग) पथ्रचनागतः, (घ) खपकीयेवि्त्तगतण्र 
श्रतुदिवः। तप्र, 

(क) नाव्यकलागतोभेदः1 मेदश्चायं द्विरूपोऽग्लोवयते । (१) चाल्दत्तस्म उभयो, 
फरोागो, ( ‰1 8 8, > ान्दी भोपललम्परते, (२) स्थापनायौ च कतृ 

मामधेयं भ ध्रघोयते । गच्टिके तु नान्दी च फदृनामचेयं वे्युमषम् 

उपलभ्यते 1 परं सदै पतेन न दि सन्देदः सवया निवर॑ते"। 

पराश्गतो मेदुः-प्रा्वयानये पुलनात्मस्चघ्ययनम् श्रपि मैकान्ततः श्रसौ- 

लकं मवति, यतो हि चारदत्तस्य कोरः दुखियापये रद्र वः) वेन हि 

एथ चत् प्राष्य श्राचीनर्पद््शनं वद्पि म पिस्मय्ावदम् ॥ 
पद्यरचमागतोमेदरः--ढभयोः पद्यानां तुलनारमकानुरोलनेन 'गस्ठकटि- 
फपध्रानाम् -उद्टटरं स्पष्टम् { उथादि-- 

खरदस--यथान्यदारादिद दीद्शंनम् (इवयथप्दव्दयोः धनरकतिः) + 
सप्युस्टिक--पनान्धकारादिष दोषदर्शनम् । 

(मा) चाददसे--यो याट दृशे दरिटदाम् € एक भावपचनं मोवपयनान्वरं 

धिनि ) खच्धुकटिश्च-यो पादि नते दण्टिलाम् ॥ 

(ष) 

( 
(म) 



॥ 
षोडशः खर्डः ] मासस्य फालः ६९ 

कवेः फालत्य निणेयः कुँ न श्य"! ¢ कार्णं ¢ मासस्य रूपकाणां 
दक्षिणापथे श्रश्वघोपस्य च हपकस्य वाहीकेषु ( ( »{7९ ^". ) 
उपलब्धेः ! भा्रूपकाणां खयंसा्िस्वदश! उ वद्यमाएानि तथ्यानि विरेपेण 
विचारा्ष्यांसि सन्ति । 
(९) णषु रूपकेषु भरतवास्यस्य श्रादिमावस्था कत्वम् चवलोक्यते । 
(२) श्रवगुण्ठनये यवनिकापदप्रयोमो दश्यते, न तु संगप्रयुस्यमानवटन्यः 

चधानायें1॥ , 
(द) अभिनबाङुन देशपरि्न्तिः संसूच्यते, न च रद्धवचयतेषु 

( 914८ 07८०४५०० ) क्वचिद् देशज्ञानविपयफः वचनं किमपि शरूयते ॥ 

(४) सीष्ट-द्ितीयशतकोत्ररोषु सद्रदाम-शिलाल्तचेएु दृश्यमाना 
एवरिमा काव्यसेलती स्पकेपु ए्यु न रस्यते । एपु, पुनः, प्राचीनाः व्याकरण. 
अयोगाः प्राप्यन्ते, श्रलुप्रासाः दीर्घसमासा मवाचिदेय । 

(५) एषु च उदादरिप्यमारसद्श्गः प्राचीनप्रयोगाः लभ्यन्ते 

(९) चारुदसत -पिश्खन्"प्पाण्डु < प्रषतरिमा रम्या च चन्द्रोपमा ) । 
श्टच्छकटिके-- कामिनी गरुडपाण्डु (परिष्ठा रससिद्धान्ता युगल च रैवोपमा) 

तस्मात् मृष्चेकटिकं चरार्दत्तानन्तर खलु भ्यरष्यत्तः इति तावत् 
स्पष्टम् ! धन्यथा, चारद्त्तस्य धपरिष्टतरचनानिमित्त' चिन्त्यम् ॥ 

(ध) रूप्कीयेतिषृत्तगतो मेदुः--रूपकीयेतिदृत्तगतेन भेदेन च पूर्वोक्तम् श्रनुमान 
पुष्टिम् श्चाफोति । मृच्छकटिकस्य हि कथावस्तु निमि व्वारदत्तकथाव- 

स्तुतः उष्देरतरा परषप्टम्। इदं त॒ ध्र विशिप्य ध्रवपेयं यद् चाद. 
दत्ते दृश्यमाना व्याघातदोपा मृरछकटिके प्सारिख इव खलु 

विभाम्यन्ते। घदुयथा चादत्त ष्टम व्यौ सायं चि चन्द्रोदयः 
कति उकसवा दिनद्वयानन्तरम् चचष्टम्यां इनः निशीये चन्दोद्यः उक्तः । 

स्खलनम् ददं मूस्छकयिचि शोधितं दश्यते । द् कोनाम भरतीयात् यद् 

उ्गशालाधं मृच्ठुर कं सक्धिषता कविना यथाय वस्तुतस्चम् श्रमिपैतय नलु 
५ श्वयथा्थ॑त ˆ नीतस् इति ॥ 

तर्हि भमुच्वरूविकं श्वार्द्त्तस्य ससुपदितं ससुपस्ृतं च सूम्, हृरयेव 

्रवसेयम् 1 कर्मात् तुं दर्थं जातं, चारुदत्तस्य चप्णं्वाद् वा काव्यरथवीर्ाद् 
वाहति तु सनिध्यं घक्तुम् धरक^म् ॥ 

यदि च भविप्यन्भिः घनुसन्धानप्रयत्नैः चाददत्तस्य मृच्यकरिकापेया 
भ्राोमश्यं मौन ध्वं च स तं स्यात सदपि पं दत्तस्य स्याद् षद् मस्य 
परसी्यस्य अन्यस्य भूयान् मौलिकोऽशारुदसे सुरदिदोऽस्तीति ५९ देकटिस- 



(-. सं्छव सादिव्येतिद्दासः [ वदीयाध्यायः 

(थ) यथा सोकस्य सिद्धपुर-शिलालेखे, सथा इद श्यायेपुतरशब्दः 
सपाय युक्तः । । 

(मा) मदान्राह्मएशब्दः श्रादरार्थ युक्तः, न च श्यौध्वेदेदिकशनादधा चाये । 
(ड) यथा प्राचीन वौद्धवाद्मये, तथा इह य्तिरीशव्दः पिशगच्यरयप्रयुक्तः। 
(६) भश्त ( चरभिनेद् ) वंशः अनु वानवंशतया श्राख्यातः 1 तथाहि, 

ववेदात्तरसमवायप्रविषठो मारतो वंशः (प्र यौ) 
(६) जातककयासु इव इहापि कथाप्रारम्भः भायः “रासीत् काम्प्ये 

ब्रह्मदत्तो नाम चपः इत्यादिके न वाक्येन दृश्यते 1 
(>) पञ्चरात्रस्य कथानकं सम्प्रति प्रचलिते महाभारते नोपलभ्यते । 
(=) त्पकैच एभिः सा सामाविदी दृशा निर्प्यते यस्थ सनातन्- 

हिन्दुभिः ते ते वौदसम्प्रदाया. परिगृहीताः शमूवन् । रदादर्णार्थ ्तिज्ञायौ- 
गन्धरायशे श्रमणरस्य चारित्य विलोनीयम् । क्वचित् क्वचिद् बौद 
लम्मदायविरोधोऽपि स्पकैः एभिः प्रराश्यते? ॥ # 

(६) इमां सागरप्न्तां हिमषदुविन्ध्यक्रडकाम् 1 
मद्ीमेकातपन्रद्भ राजसिद्धः प्रशास्तु नः ॥ 

इत्यत्र यादशं साम्राज्यं संये तितं तादृशं खीष्पूरवं ३२५--तमवपीद् 
श्मारभ्य १००--तमवर्पयैन्तं परिल शरासीत् ॥ ध 

(१०) पाणिनिविरृदप्योगैः भलुष्टुभा छन्दसा च एपां स्पकाणां 
सुप्राचीभ्वं सलच्यम् । व्देष सोऽपि तकः खीरं चु्शातकं मासस्व 
फालः, ति यत त© गणपतिशाश्चिणा उत्तिं, तदेव दीरसेत्ि ! सा एषा 
परस सीमा भासनतज्लस्य ॥ 

श्रथ श्रपरकालसीमनिधौरणे तु एतत्त न विस्मयं यदू प्रणि 
इमानि कालिदामीयमालविकाग्निमित्रात् कौटिल्यायैशास्ाच्च पूवं परादु- 
भूतानि। फालिदास्तगालश्च चावद्य अनिर्णीवचरः  कौरिल्यार्शाष्तस्य 
च कालस्य च्रपरा सीमा तु दिद्रदुभिः सखरीष्टानन्तरं ददितीयं शतकं प्रयिण 
निर््ीयते। तस्माद्, एवयोः कालसीम्नोः अन्तराले कदाचित" मासेन 
गृीतञन्मना भव्रितच्यप् ॥ 
9 प्वरश्र हि दुरपनः रशररात्रेवदि पण्डवा विश्वावा मवन्वि, रा्येऽएदरा 

मयावे क्य], इति दततदचगो दिलोर्यते ! यय दयो धनप युष्यमानोऽमि- 
मनुर् विरारसैन्येन निगृहीत स्यपि पव्ववेऽव । 

२--यौदसग्दायविरोधिनं च्ाद्वस्यानां शद्वानां कवन च सृदतीर्ना सात्राज्ये छाय एवाद्य भासीद ! 
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ध र (९७) सीधपूर्वमथमरातके सं्छृतपुनुलीवनम् ! 
भरे वदयमाणचरितः सं्छतमहाकमिः वौद्धमहायानसपायापुयायी 

ध्रश्वघोपः ( खी्ानन्तरं प्रथमशतकजातस्य ) महाराजकनिष्कस्य समकाल- भवः श्रासीत्त । तेन च पाल्ीमापानिवद्धेषु कतिपययौद्सम्मदयग्रन्येषु 
संस्छनभापामस्यः टीका; छृताः । वौदसम्मदायालुयायिनाऽपि श्राचाय- 
विरोपेण स्वसम्प्रदायप्रचापेतोः , संसछने परन्थाः निर्ममिरे इति यत्, तेन 
धीषटसम्वत्सरप्रचारपूर्वम् एव संश्टतेन पुनर्न्छ.वसिति न वभूये, इति फलिते 
भवति। ्लशोकशासनानन्तरमेव मदहायानसम््रदायपरिढकतधौरेतैरपि दु्िधारः कोऽपि महान् सामाजिकः परिव; संववृतेः इति तावद् सं भाव्यते । 
वदू दि नूनंशुद्ग-कर्व-प्र्ुतयः दिन्दुराजवंशाः उन्नतिम् श्रवाप्य गीबीखवाएीम् 
भि लोकवहुमताम् श्रकापुध, अभूवं तक्तशिलाविद्यापीठे लब्धवियाः 
विद्यासनातकाः भारते वे सर्वत्र प्रतिष्टाभाजः। इदमपि च श्रूयते यन् 
पुष्यमित्रो नाम सपः सीषटूवदवितीयशताव्द् थां मभ्यभारते श्रोतमेयेन 
याजः इति । एतहि च काले व्याकरणमदाभा्यग्रशेता पततिः स्वजन्मना 
सवम् दमाम् श्रलश्चोर । तस्य च सहाभाप्ये तदा रचितानां नानापयान्त- 
राणां नामानि च्रधीमह । श्रस्मिन्नेव काले महमभारदस्य तत्तदद्वोपचयेन 
संवर्धन, श्लोकवद्ध-मनुयाज्ञवल्कयस्छयादिमन्थानां च बहूनां पुयणानां च 
भएयनं सम्यन्नम् । तस्माद् श्रुमीयते यत् श्वीटपूर्वं कालोऽयं संसतसादि- 
सयेतिद्ासस्य परमसशधं युगं खल्वासीत्, इति। शरस्यैव अतापोऽयं यत् ततः 
परेति रिलालेखेषु" जैनसादित्येऽपि च संस्कृतस्य श्रयोगः शरारत 
श्ति। लीटपूवे सप्त पंचाशत्तमे वे धैकमसंयत्सरःर प्रचारम् श्रर्टः। 
मेनापि नूनं कस्यचित् महतः दिन्दुभूमुजः कीर्िम् अचलांकतु चा कस्यचित् 
तस्वशालिनः हिन्दु विजयस्य तिथिम् चप्रिस्मायी विधातु" वा सलोक्परिगृदी- 
न भवि्तरयम् । फादिदासोऽपि सीप प्रथमसतके वमूय इति चापि 
ोऽयविदूभ्यः शरलुगृरुमः॥ 
।--{ सोरस् करुते प प्चरादुततररातततमे वरे ) द्ाषक्ततिवमे राके उर्ोण॑ः रद्दाम्नः 

परिलेखः सते ध्यः चि्ञाज्ेलो नालि । चस्य भापय। दद्या च ऽपि 
महोघ्रस्यस्या सस्ृनस्य तदानीन्तनी श्रवगम्यतते ॥ 

र्--चवः प्राचीनेयु शिज्ाजेयेषु ख.्टदयं सक्तग्.रात्तमे पर्ये दत्तः संवव्सरैः कृत. 
सवष्सरनाम्ना भ्पप्रिष्टः ! 

भ पा्तिदासस्व कालम् पिष्टस्य परवि्ातिवने सदे धिस्वेय बये ४ 
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८१८) का्तिदासः । 
पालिदासः सवसंसछन कवीनाम् ् रम्रणी; इति दैवैः भभ्युपगन्यते । 

पष्यनेव च स भारतीय शेवरपियरः इत्याख्याते ! भारतीयाः 
परिदताः श्रालद्कारिकिस्य एने महाकवि-कविशिरोमरि-कविह्लगर" 
्र्रृतिभि. उपपदैः स्मरन्ति । टो चत एतादरास्य शस्य महाकवेः कालम् 
इतिवृत्त च श्रधिदृन्य न किमपि परमार्थेन पिदितम् रस्माकम्* तस्य पयः 
परकालसीम्तो; वेपाचिद् सतेन एव शतस्य, ध्रपरेषां शतवद्वयत्य) 
शन्येयां तु शतकपश्चकस्यापि श्वम्तरं न्यते । तस्य समये निरदिम् घ्ाषटेपु 
व्या रस्णसादित्य फामसूत्रादिषु षमेशासत्रदशन-राजनय-ज्योतिपादिषु च 
सर्वषु सासत्ेु कृतश्रमः सल्वसौ मीत् ॥ 

मदाकाञ्य गीचिक्ाव्य-हपङेतित्रिविधयानव्यस्य कलौ कातिदासः श्रासीत्। 

तच्तितया भ्रतीतिषु नानाभ्मन्धेषु वत्यमाणाः प्रन्धाः भिशिप्व श्चवुसीतः 
नीग्राः सन्ति। 

(१) मालयिकाग्निमिच्रम् 1 } | 

(ये विक्रमो्यैशीयम् ! ‡ ह्षराणि 
(३) श्रभिन्ञानश्डुन्तलम् । | 

(४) शतुमंदयम् । | नतित ' 
(५) मेशरदूतम् 1 
(६) कमाप्समयम् ( प्रयमा्टनगौः ) ४8..1 
(ॐ) स्पुर॑शम्। } महामा 

^ (१) मार्तीकाश्निमित्रम् 
पित्सनमदोदुयः परस्य शरस्य का्तिदसटृतदे संदिदेद । प 

पिह्सनानन्तर जतनिभ्यः शो यानुशोधभ्यः स्व यालिदयसरवितत्व निर्धिश्ल 
निवीयते । मातस्फाग्निमिदवस्य योश (2158) साद्य, प्रसता्रनायां प्रति" 
दिनाः शयो, शरान्तर्फ सायं ( यया रम्याः उपमाः %; पात्रचाङ्ि 
यिन्रणे ( भव्राणो प्रसेक फातिदापरीत्या प्रातिशिक्ं ्ारिच्यं स्पष्टं परित 
१--दरे एषरिदिस्य सुनिदधे ! एका, पसप ठस्य महमूर्खस्य देप्या- रकाय 

वर्ति, यूयते; चरा यस्यो छटारीदे कयादन् घनलोतुपषूप्वा हरस्व" 
पघोपादस्प धयते। भथ द्ाम्यामपि कयाम्याम् देचिषामिष |. 1 

यपि कम्दछेषै 



= सस्त साहिव्येतिहासः [ दतीयाध्यायः 

ह्वाह्पेण परिता मवति 1 तद् चरदरे विस्पनात्मभावः भूपः चने इतसततः 

ताम् श्रनिरष्यन् मेयं, मयूर, गधुपं" परत. चारणं, हरिं, खोखनी च 

ताँ पुच्छति। श्न श्चाराशयास्या प्ररोचितः स तादशं रत्तं संपात यलभा- 

वेरा तदाश्लेये तत्सम् चछवाप्य ततार्पा उर््तो स्यपूर्वभावं लनते। इति 

चतुौदधस्य । श्रथ परममुदितत प्रणीय युगलं राजय
ानी प्रत्यागन्दति ! नचिर- 

देव वु दिव्ये रलं ग्रेण केनचिद् ्यपहनम् । गमोऽपि चसषएग्दा 

पुर्प्वसः पुव श्रायुः) इति नामाद्ितेन दासेन व्
यापाटितोऽभृत् । टरेोऽचरा- 

देच तपोयनात् खी ्यचित्् कंचन चत्रियङमारं श्नादाय महासजमभवनं 

प्रपश्य 'तपोवननियमभद्गकारौ शिशुरेष न तच्र निवासम् दर्हति इदानीम । 

तस्मात् स्दयाऽय प्रतिम्रदणीयः' इति योम अवोचत् । राज्ञस्तु न किमपि 

श्रालनः पुत्रस्य तष्य पिदितम् ्नामोन्, श्थापि एनं द्ष्रा मष्टान् छस्य दष 

समुपजायते 1 उशी त॒ भाविनं खपेख श्चासमनेे वियोग पचन्तय.ती यें 

मनोष्ययाम् श्रलुमरति 1 श्चथ यिदितखवंगृत्तान्तस्य भूपतेरपि मनसि मू 

दुःखं भवति 1 दिष्टया सुसंवादम् घ्ादाय नारदः स्वगौत् तत्र श्रवतीय 

राक्तः दिक्तापयति चत् दैत्यः सह् युप्यमानो देवराद् सादायवां अधत्त 

स्यततोम् श्रागन्तुः प्राथैयति यापरजीव च भवदा वेश्या स संयोगम् 

प्रनुमन्यते 1 इति पश्चमाद्ुस्य कथासारः ॥ 

(३) अमिन्नानशङन्तलम् । 
सूप्म् शद् पालिदामस्व पटे वयसि विरचिरा ्रष्ठा्तिर्श्त। 

जेः { ७०८१८ ) द्धि एतत्ते नितरां तुष्टाव ! तस्य हदये च श्रश्य 

महान् प्रमादः प्रतिः तसतिपिन्वः पास्ट ( 1.४२) नान्न्याः तञ्जगदयि- 

चाया नेः मूमि वां सष सुतकतः । सपकेऽत्र सप्त श्चह्वाःसन्ति । याय 

हि श्रि दुप्यन्तो नाम चप. खृगयास्तेन यं मृगम् श्रुधावनि म महैः 

करदस्य सपोरनं प्रविस्त तम् ्रनुनस्न् षः श्राश्नमपरिसरे स्यदू 

सवस्त्य मद्वि नमामः श्ाथ्मपदं मिति 1 चन वु मधय. श्रमभिदि्तय 
तेन सुनानिशिनिप पालिना शकुन्ता नाम वाचिन् एन्य धाघरसंर्रते 

वल्थानापशना यतते । ह गन्. तत्ते भ्रमरे वाध्वनाना सा श्नप्ुया 

भियषदानाम््द स्वमस्य चद/ छ्ाफाप्ववि तदा ते श्छदधलस्यापि लोकस्य 

खाना दासन दुष्यन्तस्य ररिप्यनिः <ति_सपरि्ासं मनि५ः। श्य 

ग्ददिनि दुष्यन्तः दां श्रातं पुर. प्रतिषे । न्ेनश्यारिश्वामिवयो. श्रासमर्य 

श्दततुमा! श्तितुतरमररीन्यां सत्वा व्ल मर्वथा मम पाणिपरदणस्य ष्याम्या 
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प्या? इति सनसि निश्चिय यावत् दपः त्यै स्पद्यते तावत् साऽपि तस्मिन् 
शवतुरम्यते ) श्रथ एतस्मिन्नेव न्तरे शरमं भ्रविष्टत् हरितनः भीतानां 
तपरिवनाम् धछाक्रन्दम् श्यायस्यं चृषः तं दस्डयप्यन् ततः निप्कामति । 
इति मथमाङ्कस्य । अथ शषुन्वलागताम् श्रास्मरतिं नृपः विद् पकस्य भिज्ञा- 
पयति, रततोभ्यः तपो वनरक्ञाथं करवाश्रमं प्रतिगच्छति, राजधानीतः काय 
िशेषातुरोषेन हृतं तत श्रागमनय सन्देशं च प्राप्य विदूषकं स्वप्रखिधिच्वेन 
पेपयति न च स्वयं गच्छति, गन्दतश्च विदूपरु्य कथयति, श्रङुन्तला 
विषयं यत् मया ते कितं परिदासेनैव तत् स्म् उक्त वेदनीयं न तु 
परमान इति । इति द्ितीय दुस्य । श्रथ विरहन्वथया शां चीठ्यमाना 
राङ्न्तला स्वससीप्राथंनाम् श्ननुरध्य दुप्यन्ताय प्रेमात्तरणि लिखति, निशं 
तत्संल्ापं शुभ्रवान् श्लौ च द्रागेष पुरः समागच्छति । सतः शकुन्तला 
इुष्यन्तौ प्व मोष्टीसपम् चलुभवन्तौ चिरे वत्र तिष्ठतः, गौतम्यां च तत्र 
ागतायां स श्रठुपलक्षितः ततः श्चपमरति । इति दपीयाङ्कस्य । छथ शपे 
राजधानीं परतिनिरृत्ते तद् विरदविधुरा शरन्तला एकदा यदा उन्मनायमाना 
उटजान्तरम् श्चभ्यतिषठत् तदा दुवौसा नाम महाफोपनो जनिः हाम् उपेत्य 
भित्तम् याचत, श्ुम्तलाया तद्वचनम् च्ख्वन्त्यां च श्रज्ञसा तस्याः 
शापम् ्रदात्; परं ततसलीभ्याम् श्रनीतस्तु शस्वदत्तम् छभिन्नानम् 
भनया प्रद््चितं वीदय श्स्याः वल्लभः एनः स्मरिप्यतति' इत्येष तं शापं 
यत्कमपि शिधित्तीचकार । श्रथ योगबलेन शङ्न्तलादुष्यन्तयोः जातं गान्धर्वं 
विवाहं सर्वथा विज्ञाय महपिः करव गौतम्या सवशिप्याभ्यां च सह तां 
तत्पतिस्काशं प्रतु" निगिनोति, तत्प्रस्थानवेलायां च साधारणयृदस्थनिर्ि- 
शेषं सुतावियोगदुःपम् श्चनुमवति । नपःदिलष्टकायं चद्ध' पितरं करव, 
शनसूया-्रयम्बदे प्रियसख्यौ सस्नेहं स्वव रपाल्त  रपोऽनस्य पशु-पा- 
तर-वीरधं च एकपदे सुश्चन्ती सङ्न्तला श्रि गुवीं मनोवेदनाम् श्नुभयति। 
सबोद्कुरसातिशायी इद वरुणो रसः । प्रौटेः पराकाष्टां माप्ता चं कालिदासख 
नाख्य-काव्य-कला चत्र श्रवललोकयते 1 इति चतुोङ्स्य । अथ सर्वेथाविर्ृत- शन्तलः दुप्यन्तः एकदा यदा राज्यवायचिन्तापवोरलः धमोसंनम् श्राह्द्ः 
श्ासीत् › तेद द्वाखपालेन केषाद्धत् तपश्चरणम् श्नागमः चस्मै भिवेदितः। 
भथ शुन्या समाम् तायाम् श्नवि दुवोसः सापप्रभवे दुष्यन्तो 
न लां प्रत्यभ्यजानान् › गोतमा सुनिम्यां च बहुतरं कृतपयोधोऽपरि न तां स्वगु म् रस्सदते ¶ गत्यन्तशभावात् शडुन्तलासहागमिनः ताम् अमिधृन्न- 
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तोऽपि दयतेः गृहे म परिलयभ्य तपोवनं प्रतिगन्तु' अर्तुताः भवन्ति 1 
तस्मिन्नेव तु चरे मानवीस्पेर विमपि दिव्यञ्योतिः (मेनका) तत्रागलय 
सपं साश्वं पश्यन शऊतलामृ दाय गच्छत इति पच्चमाद्स्य । 

श्रथ दुष्यन्तेन तपोयने शङ्कन्तलाचै अभिक्ञानतया यद्रुतीयवः प्रत्तम् श्नभवत् 

तद्धैव धास्यन् कोऽपि धीवरः राजधान्यां र्षिभिः अवलोक्यते निगृह्यते च 
शरंश॒लीयकं च तदू दद् चपः श्कन्तलया सह् स्प्रेमकयां स्मरति श्रालमहनं 

शङ्न्तलाभरयास्यानं च श्चनुसन्धाय शशं परितप्यते, चस्य निरपटतादुःेन 
च तस्य दुम् इदं पुनरधिकं वर्धते । दिष्टया कतिपयदिनानम्तस्मेव 
दैसदलने साहाय्यार्थम् इन्द्रस स सवग ्ाहूयते । इति पष्ठास्य † छथ नाके 
दै्यविजयानन्नर् शवम् ्रानीयमानस्य तस्य मातलिनौम इन्द्रसारथिः नाना 
रमणीयस्थानानि तानि तानि दशयति, यसप्सङ्गात् स महर्षः मारीचस्य 

ठपोवनम् श्नागतः वत्र शिशुम् एकं सिदकिशोरफेण सह मनोविनोदयन्त 
पश्यति, नचिगत् च (स तस्यैव श्रात्मनः सुतः, इति श्रधिग्छति । ततः" 
तपोबनयासिदेये दधाना शङन्वला श्चपि "तत्रायाति, सुतौ च दौ महि 
भारोचं उपतिष्ठेते, तद्रलुमखा च शदुन्तलाम् पुत्रं च श्नादाय चपः सद् 
एजधानी प्रत्यागच्छति । इति सप्तमाङ्ख कथासक्तेपः ॥ , 
। (४) ऋतुसंहारम् । 

ऋतुमंहारं नाम गीतिराज्यं ालिदासेन उयत्तारुख्यकाले कदाचिद् 
विरचितम् इति प्रतीयते ग्र्म्म् श्ारभ्य वस-तपयैन्तं पडपि ऋतोऽद्र 
तरुएग्रणयदशा वरिताः। याहि प्रप्मे प्रयरतेजोभिः दिवसैः पौटितःयुबलोकः 
राद्निषु एव निवृति लभते यदा छन्दसो सुन्दरसुखच्भिभिः निर्नितलच्ीक.- 
्बद्रोऽपि ताभ्यः दष्ाति, प्रोयिताश्च तस्णाः स्यतरुणीषिरहं सेदु न 
पारयन्ति । प्रापि तायदू मेवाः गनैः शनैः श्राकाशं नितरिढम् श्रान्दा- 
द्यन्ति, श्रधोऽथोच्लन्विनश्च ते गिरिभूमीः चुभ्वितकामा- उच श्नालो- 
श्यन्ते । इदानीं च काले कामिषु कामः छनजीयनरमसे कः इव जलद भेवति । 
शरत् संयुक्कानां छामिनीनां तु खदूभुतः कोऽपि सुखसं मोयराला सवतिः 
वियुक्तानां तु दिमादतानां ग्रिय॑गुलदानोप् इव परतापश्टर एय भवति । श्रथ 
क्रमेण सगौन्त वितते वसन्ते पष्दशतरशसयमाणाः चूततसमञ्ञयेः युयतीजन 
ष्रदयानि विध्यन्ति ॥ 

द नानावृत्तमयैः १५३ मितः पथैः सैः एकैकस्मिन् ममे एककः चतुः 
उपयरितः 1 पालिदासस्य चस्या प्रारम्मिकदौ पि तस्य सदतीपयैवेर- 
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शक्तिः भरप्ादगुखेन वणेनचादुपै च परमा श्रालोक्यते । तदुक्तं भैक्डानल- 
महोदयेन (^ प्राञणङ ज ऽवत ददप, ए 337) 
तस्य भकतया सद् समवेदना, सृदमा प्र्ययेक्षणस्य दिता, भारतीय प्रतिक दृश्यानां च पिशद्वणंन व्यतुरी यथा काञ्येन श्रनेन स्फुटीक्रियने .यदिनास 
न तदुभ्रन्थान्तरेण येनचिद्ः इति । तथा च ए.षी कीथमह्ाशयोऽपि यथपि प्रप्द्गुणोऽस्य कान्यस्य संस्ृतसार्व्य शास्विणा नाम हदयावजेको न मत्त तथापि सर एव्र तु ्चाधुनिस्कान्यमर्मानां चेतश्चमत्कासकं रको मदान् देतु इति काच्यमिदम् उपस्तौति (^ सवय) ० इतत 
[तदात्{ट ए. 81) 

(५) मेषदूतम् 
प्रसंशयम् एतद्धि पालिदासस्य पौढं मीतिवान्यम् । कदाचित् खभतुः छयेरस्य सेवायाम् पराद्धः यस्चिदूः यतत. खामिना वप् यावत् 

स्ेशाद् निवीसितः सन् रामीररिम् अधिवसति । श्रथ भ्रमे मेघं कंचन उत्तरां दिशम् उ्लितम् उदीर्य स वन्ुखेन स्रेयस्ये सुपसनदेशं 
परसि । चाटुपुरस्सर मेघं सम्बोध्य तःपररोचनार्थं प्रथमं स पथां रामशीयकं 
वयति येन सदूविितः पथां रमः व्यस्यते । स चाह सखे ! धरा 
शात्दरटपवंत ग्वा तत्रयान् दवान् बष्टिभिः शमयन् 'वर्ध्यतलचाहिनीं नमेदावाहिनीम् पेयाः । ततम्तु वे्न्वीमू यतु थित विदिशा नाम पुरीम्. उपरि उपग स्द्ौय वामेन परयर्वमानः सम् धीविशालां विशालाम् ( उजयिनीं ) जिहीरव । तदु दुरतेतर परप रय्या तम सारस्वतीकाः पुण्या 
मघुराश्चं श्राप पीयन्ताम् । श्रथ कनखलं प्राप्य कैलासं मानसं ष्व म्रतिष्ठख, 
मानसे च सयोषरे तस्सकितौः विश्रान्ति व्यपनो्य श्रलकाम् उपदौक्सव, 
इति । (परथ मेघस्य पटिचयसौकयोर्थं यत्त. श्रलक्ायां तत्ाणानां या च्तिः ता चिविच्य तस्या वणंयतिः तदनन्तरं च आ्ा्यनि--^भद्र । मन्द़ततदित्- भ्रकापोन सृवृकतस्तनितनियपिण च त्वया दुगा उपगम्तव्याः। मानाम् परिया मे स्वप्न माम् श्यलुध्यायन्ती वित्नितमनोरथा भवेत् । चठ विप्रचोग- सन्तापचिच्ायचन्द्राननया लीणान्नलतया च तया भविलन्यम् 1 सथ तस्यां भधुद्धयां भवान् श्ररागसन्देशं मामकम् इमं तस्यै दपर, यविरादुभाषिर 
च श्राययोः संयोग संसूच्य सां संसान्स्वयः । इति ॥ 

वाल्सीकिरामारे सीताविर्दकावरं च्येष्ठं दाशरथि यपीवर्णीनं च वीय तत्साम्यं दूरं वलगबयम्तः वे चित् दल्पयन्ति यद् भेषवूतकथायसु- 
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चीजं कालिदासः वाल्मीकिरामायणम् श्रवाचिनोत्, इति । श्चापि पूरव 
धर्णननैपुरो चस्तुधिकासनी च प्रतिमा लिदासस्य श्रनन्यसद्दश्यौ इति 
तायच् क निह वुयात् । उ्िदासप्रयितयसतुनः श्चभूतपूर्यते ्दुवचोभद्- 
ग्या श्रसामान्यसौषटवशालिनीत्वे सन्देदो नास्त । पूर्वमेव इति, उत्तपमेषः 
इति च सश्डदवयेन समाप्ते क्येऽ न्यूनातिन्यूननि टशोत्तरशन्नम् शधि 
काधियानि च पिशत्यवि श्वं प्रयानि तभ्यन्ते* ) छन्दस्तु सत्र मन्दा 
कान्ते ॥ 

यूरोषीयेन शिलर (56१ )-नासकेन पनिना उपनिन्दं मेरी 
सटुख्रटैनामं काव्य पिपये मेषदूतम् -यनुद्रति । तय हि वन्दीकता षी 
यदू वलाहमान् त देशं प्रवि गच्छतः पश्यति यते तया यौपनस्य सुखानि 
दिनानि श्रततिवाहितानि, तान् प्रतिमापते। जम्दीरुतायाः रस्याः रस्या. 
पियोगस्य निरवधिक्तया वरुरारसस्य प्रधानता श्चत्र सुरेव ॥ 

वहुतियात् कालाद् मेषदूतस्य पठनपाठनयोः महान् प्रचारः वतेते । 
श्रस्य वह. श्नुद्तयः टी रार सयुपलय्यन्ते । दशपुरे निधितस्य सूर्यम^द- 
रस्य प्रतिष्ठा मानयितु' वत्सभटधिव विना "यत्नेन" रचिता ्ररसि?, या हि 
५४३० भिम वैक्माच्दे (४८७२-३ मिते पीष्ठन्दे ) समुदीर्य सन्दसोरस्ये 
्राचीनहेसे प्राप्यते, शरनुमापयति यत् मेतद्रूत तवर श्नुश्त कविना । ययपि 
मेवदृतस्य रीति. वैदर्भी, चस्याः प्रशक्ेश्च रीतिः गौढो अस्ति, श्चथापि 
कतिचित् पयानि श्चनलयानि दढ मनोहरसि सम्ति। प्रशस्तौ समि 
भिस्वा चतुशचत्वास्सित् पानि सन्ति यत्र दशषुर नगरथनस्य दूरे 
प्रस्तवि वमन्तं शरद चापि वशँचितु क्वेः संरम्भो दृश्यते ! मेघदूतं च 
लङ्धातरिशिष्टप ( 7९४ }--योः सापभ्याम् अपि ऋअनू दितम् शिति । 
श्मनेकानि इहयानि पद्यानि च श्रालद्भारिकैः लच्यतया तच्च तत्र गृहीतानि । 

१--( ११०० वसखो्टसवत्सर मयस्य ) वदलमदेवस्य टीकायाम् एकादरशधिक- 
शठ; ( १२०० मित सी्टदवरूरजादस्य }) द्रिणावर्तनायस्य रीय 
दशस्व, ( ५४०० ठरसोप्यव्सरो्यकनस्य ) मद्ठिनायस्य टीकायाम् 
शष्टादरणधिङशतं पद्यानि प्राप्यन्वे 1 ( ख शोयाषटमशतकयृ्ीद्न्मन ) 
जिनसेनस तु ् रिशत्यधिक्णतं पद्यानि यिद्वितानि श्रन् + यान्युषादाय 
समस्यापूरिदिघया तेन पारवंनायदरिवि रचिवम् । वलयदलोकरएतयाऽत् 
वप्र ठन्न प्रदेपोऽमूद्िति संमान्यवे य 
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भटदादेशश्तके च घोयिकतो नाम कवि, एतदुकारेए पवनदूतं नाम काज्य हतवान् ! भूगोलज्ञानायेम् पि मेवदूतस्य विशिष्ट) महन्तं यतते, चच हि कािदासकालिफस्य भारतवरषत्य -नाना भूमोलस्थितयः दृष्टिपथम् चव- तरन्ति । ४ 7 

(18 > 'मारसम्भवम् 
एतद्धि सप्तदृशसरगनिबद्धं महाकान्यम् अस्ति} शरस्य अन्या. नवसर्गाः फालिदाशो्तरकालमवेन केनचित् कविना निरमाधिपत, इति बिटुपां मतेम्+ । छन्न न केवलं दैत्यानाम् पितु जगति यत्विश्चनं भञ्यप् भ्रस्ि तस्य "सवस्य विनाशाय बद्धपरिकरं तारकं नाम श्रघुरं भ्यापादयितु' ्मवतीणस्य गौरशङ्भरयोः सुतस्य ातिकेयस्य यन्मकथा निवद्धा } तत्र भथ सर्गे मादौ 'देषगन्धवाणाम् अभि क्रीडास्थलायमानस्व हिमवतः रमणीयं वणनम् भसति । शिवस्य भवित्री श्रद्धक्गिनी पेत एतादश रमुणीयपरिस्थिविषु जन्म ल्वा निरुपमाद्गलावस्यं पुष्यन्ती यौवनम् रेति 1 सल्यामर श्रमि तस्या योबनस्थायां ध्मा नाम मलमा्नाऽनङ्गीकारेणा शिवो मम श्रयदलां ङयौद्* इति कृतवा, न तसिता शिवम् अ्भ्याथेयत् । उक्तां हि-- ॥ 

अभ्यथैनाभन्गभयेन साधुर् माभ्य्थ्यमिष्टेऽप्यवलम्बतेऽ्े, इति 1 
श्रतु । श्रथ पारयतीपिता. सख्यतुगतां पावती शिवम् श्रुततेधितुम् भवुजानात्ति ( इति भ्रम. सगे. ) । एतस्मिन्नेय श्यन्तरे तारकायुरेख परिपौद्यमानाः सुरः जढगणम् उपेत्य साहायकम् इच्छन्ति । विप्तोऽपि सभ्य स्वयं धेतुमसाम्भवम्? शयाभाणकम् चनुरन्धानः जहएपि न तस्य नन शुकम् श्ाकलयति यसमै स स्वयं वरं भादात्। तस्मात स लान् शछशसत् यत् "पावंत्याम् उत्पन्नः शिवस्य सुतः तं दन प्रभविष्यति, इति (इति द्वितीय" सगः) । श्रथ इन्द्रेण चाहत. पुषमावुध, "वसन्तश्चेद् मम सदयः स्याद्, अं शिवमपि धैयोत् च्याबयेयम्, इति निवेदयति १ भय वसन्तेन सह तस्मिन् शिवतपोवनम् श्ागते तयस्य स्थायरजह्वम खब-नगत् सहसा तरणा- यमानं सत् कामपरवरां भवति इदानी समये पावती यथानियम शििष- पूजां तप्रायादि, शिवश्च तां वीक्तय किमपि इन्द्ियक्तोभम् । ` इद्रय पतोमहतु' बुभुतछु रिवः याद् इतस्ततः पश्यति तावत् संदित शार चापः कामः तददृद्िपथम् अवतरकिः‹ वसिजनेव च ततरो दस्य शिवस्य 

--मधिकमन्र एकोनरमिरो खर्डे विल्लोकनीचम् ॥ 
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पैतीयलोचनात् निःसतं चरग्न्यधिः कामं दग्ध्वा भस्मसात् करोति (इति 
तीय समैः) । श्रय पतिविरद् प्रधुन्ययां सोदुम् शरपारयन्ती वसन्तेन भवो 
धिता रपि रतिः कामेन साकं चिताम् आररप्ति 1 श्वावैत्यां शिवेन इदुः 
दायां पतिस्ते पुनर _ उम्जीविष्यति, इति ्ाकाशवाीम् श्राकएये लब्ध 
सान्त्यना तु सा मरणग्यवसायादू निवसते (इति चतुथः सेः) । अथ पूजा- 
विधिना शिव श्राप्तौ हतप्रयाशा पार्यती कठिनं तयः चरिप्ुः मात्रा निवा 
रिताऽपि दिमालयशर्ग मत्वा तथा दुश्वरे तपति प्रवृत्ता यद् छषयोऽपि निस्म- 
यम् श्नापुः । वृतेभ्यः स्वयं पतितानि पणौनि शपि श्नसुक्त्वा केषलम् श्वया- 
.चित प्राप्तेन पानीयेन प्राणन् दधार । न एतत् शिवस्यापि पपेक्तणीयम् 
्व्ीत्। श्रय स ब्रहमचासििपम् श्राघाय यावेती भक्ति परीक्चा्थं ततुरः 
+ [4 ष. शरिषदोपान् उदाजहार । तदुदाहृतेषु सवैदोयेषु पाबय 

11 न नु ममत, तरा नन 
धः सपृभापते > स "दस्मादपि यः स पापमायूः इत्यक्त्वा (01 
(11 4 

् शिवं सकद ए ध्म "धद शकन) तीतम् सैः) । ततः सिव सवाद् श्ररन्ती ' क्यः धाव 
सेय पितवा वन दिीष्व्यः 
पृष्व जयेन)विपयेऽत्रपावैतीमदिो मिमत जिहाप्नति । सा 
र्िलम्यम् श्रतुजानातिं (इति षठ सगैः)) ववुसन्वरीपमेती समाग 
विवाहविधिः सम्पन्नो भवति प्ार्पयाः मातुषपेशोकसस्मिधः भावः कविना 
निपुणं सपष्टेचवरिवः (दति सप्नमपसगै)1 पमय-यषटमे सगीरफरामसूत्रायि- 
सोरण लयदम्पत्योःःरमकेलि धशितधीनि कविता कोलर तष नान 
गमो हुमसनमवेपावतीपतष्योः रं सिन् सक्षि पल 
111 -कययन्तद् चपि याग पिदा लोषवं न न्मे 
प्रवरणाय मुनय माध 1 
सधयत ¢ वस्य फा कंसीय छवि, दति । 

। कन्यय एषि. रलो याम इति असम्मोव्यतेः तोर 
-संभवीन समेव मिम् णाप तैत पयर) दत इषं रंत 
म हलो समा शर्टमसगोततरसगेदु पन्यनमिनो ज्मा मादि कमी 

१--पगाद्रष्यसं प्दन्यादोकः ३1१ क 27 स्न क्ी 
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जन्प्रनोऽप्यमर वर्यैते कथा । पर्वया शिवेन जातः स्यन्दः सौवने.्ुकत 
नी भूत्वा ताप्कासुरं जघान । 19221. 

(७) रघुवंशम् । 5 एनी हा ए 

1 (9 निबद्धं महाकाव्यम् श 
बरूलम् । रमायणे पुराणेषु च प्रसिद्धैव कथा यथपि त्र तित 3 शृथुपि 
फालिदसस्य कवि प्रतिभया दया यद् अभिनवं सपं भंत सु वल्य । 2 
सहयकाभ्यमिदं दितीप-कथातः आरभ्यते । सकलसदुरीणिकनिधिनेाऽपि 
महाजन दिलीमेन कदाचिद् भन्ञानात् रुरभिरः नामः सपेता्षक्ताता 
येन सा तस्स निरपदयत्व-शापं प्रायच्छत् । शापप्रमोध्धणेसुरभिसुता्ा 
नन्दिन्याः सकाशात लब्वेन वरेण फेवलं दवयितुःाक्ष्यः स्भासीतेन्नान्यधोम 
(सगे %) । मदूर्िणा बलिष्ठेन श्लुशिष्टः दितीपः तस्माद् नन्दिनीप् ययः 
गोपालवत् प्रतिदिनं सां सेयितु प्रारभत ! एकदुफोऽपि सिदःरतामूाका- 
न्तान् । तां रकिष्यन् दिलीपः स्वदेहं सिंहाय -खमपिंतवान् } ऽना, ताय 
भात्मनि दां मक्तिम आलोक्य नन्दिनि त्सिन् समीरा बभूवकलिद्रमषिए 
परीकणाथं मया एय सिः कल्पितः, न (स वास्तविष्- छिदरः? यकृता च 
तस्मै यथेष्टं ब् भ्रद्दौ (२) । श्रय तस्य धुः ० स इतिः 
सक्रिय । रघौ यूनि जाते श्रनमेधुनु. & दिल र 0. 
लियुञ्य दिग्विजया्थं तं प्रदिणोति । "रुः व पि. 
युध्यते (३) ) दिलीपानन्तरं रघुः स्यघुरं बहति, नाना द „ विरियं 
विश्वजिता यागेन यजति यत्र स सविजयेधु -समाहते "नेम् कथनात् , 
याचकेभ्यः विश्राणयति (४) । एवं करतस्षवेस्वयागं रघुः श्रप्य कौत्सो र्म 

सनिः यद स्वगुरूदक्तिणार्थं तं धन याचते तदा खमेर" साह्ायरिन (वलं स 
सुभि पूरण॑मनोस्थं कतुः पास्यति ।व्भय तदुगृाुतः एकःर्सप्यते, स्मै 
भजः दरति नाम दीयते (५) । इन्दुमती. (मयः 
भवम्ति येषां मण्याद् खजम् इन्दुमती -ध्सीने (६) विगादैनुषनन प्र 
षरामतं गाजन्यकं इन्दुमती नयताएकजेत्त ,भिगहाति सरा पगरमवभेवः 
भाप्तोति (७) । खसं अवे खुखनन्भनस्य.सदसा 'इन्डुमतीमरण दुः सथर 
भसा" भवति । लोके क्थश्चिदपि सारत्म्. ्ताभमानःःसा वने तुरासह 
संयोगम् ् ाशंसमानः वाम्धचमतु म् अभिकाड्सति,(=) "तम् सतु श 
स्थो नाम वदास्मजः िदासनय श्रारोदति 1 रामाये इव [श्रवण] कमारः 
पाख्यानम् चत्रापि वस्यंते (६) । नवमोच्तरेषु "ण्डु रनु विर ह 
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कथा प्रियते । पोडये सँ छुशचरिवे सपतद कशतनय चरितम् श्राबरे 

शुकोनधिस च सवे तदुत्तरभायिनां नानारपाणं कथा षर्येे कान्त घु 
चा रत्नाम नि्रोनैव समाप्यते } काव्यस्य कथा पूरो एव चास्ते । श्चपि 

नाम श्रकाले ालकदलिवः कवि; न कयापूति' कठ् अपारयत् दन्त ! 

(१६) कालिदसमन्यानां प्रचतपवरजं मोलिकाः भगाः । 
विल्सन महोदयः मालविकोग्निमिव्रस्य कालिदासकृतितवे सन्देहं 

शरः प्तुतस्तु उत् फाक्िदासद्येच् कतिः इति तात् कथितचरम्) । शिष्ट 
सपमी सवैरपि कालिदासकृतितयेव श््गकरियते । "ऋतुसंहार विषयकः 
महान् मतिषिसंयादः दश्यते 1 एतत् कालिदास-तितया श्स्वीद्कवताम् एता" 
वायोयुक्षयः सम्ति- ५ व: 

@क) “श्तुसंहारम्? इति ताभ्नि संहारशब्दः "चक्रः याचकः शस्तिः" 
(रोध थमो संदर संदर इत्यत्र ठु कालिदासेन श्वम् इत्युपसर्गेण सद् 
चातुः शन्यक्िननेव रथे परयुक्तः ॥ 

(स) ् न्येऽन्र उपक्रमे धमतः रमणीयम् उपसंहारे च वसन्तस्य 
साधारणं वणेन दृश्यते । न चैतत् दुःशलि्तवं कालिदासकरतौ श्राशास्यम् ॥! 

(ग) छतुबणंनोदादरण्स्तवि ्लङ्कास्मन्धेषु रघुवंशम् उदाहतं दश्यते 
न षुसंहारम्। 

(घ) फालिदालकाव्यत्रय्याः टीकाकृता मह्लिनायेन न ऋतुसंहारे। 
टीकारता ॥ 

(द) दशमशतकम् श्यारभ्य फालिदासपन्धटीकाकाराः उपलभ्यन्ते; 
ऋतुसंदारे ठ श्र्टादशशतकात् पूर्वं न फा ऽपि टीका श्चधिगम्यते ॥ 

"छतुखंक्षपम् अपि कालिदासस्थैव तिः, इति मतं विधतस्तु श्रमि 
प्रयम्ति--“तुसहारस्य क्विप्रम॒रचनात्वात् सदून्थान्तरवत् कान्यप्रौदिः 
ज शत्र वलोक्यते } दैनिसरं मेटे-मतीनां यूरोवीयमदाफवीनां स्वना 
शपि एतत् परदयपौदिवैपमय भावत् सुदरोम् । चंप्मरदेव स्युर्य पानि 
सद्यवया सालद्रिकैः गृहीतानि न छतुसंक्षारस्य । श्रश्य सरलघुवोधवयेव 
ख सल्लिनायेन रपि नात्र दीका ज्यरचि 1 नहि “छतुसंहारं न कालिदासस्य 

¶--ररयतामर् भ्टादग, ररः ६ 



॥ 

नशः र्टः ] कालिदासमन्यानां मौलिकाः भागाः ह 

ह इति क्वापि भराचां मतं प्रयामः । मन्द्सोरस्यातः वत्सभट्धिकवि- 
तर्च श्युमोयते यदू ‰एतत्मशस्तिकन्नौ छतुसंहारम् अन्वदयारि इति» मेवटूतप्य भ्राचीनतमटीकायां चल्लभदेवकृतायां १११ प्रयामि लभ्यन्ते 

११८ पद्यानि पठति । तद् उत्तरमेधे केाश्नित् श्ल्येणानां प्रेपो 
भद एति संमाव्यते । 
। सि श्रधिरुत्य दिलमंटमदोदयः श््टादैकोनरमिशौ सर्गौ श्रस्य 

तौ इत्यकल्पयत्+ । यत्सत्यं न श्रनयोः सर्मयोः तादशः रस षोकपेः तादशं चा शब्दां सौष्ठवम् श्नवलोक्यते; तयापि नैतावता सौ 
शिदासाकतितया ज्यपेष्टुः शक्येते । नहि भरयावधि परितान्तरं तथा 
प ्रक्नरायत् । श्नविक्ाधिकं नात्र कालिदासस्य असामान्या कथिकला 
शम् शरदतरति, इत्येतावदेव एतद्धिषये वक्षन्यम् । 9 दमारसम्भवे नभम ् ारभ्य सप्दशपयन्तं स्वे सगौ- अकालिदासीयाः 
8.सनि। तककः कालिदासोत्तरमावि फल्यन्तस्मेव । मलिनायेन पयमा- 
पु केबलं दीका ता । अलद्धारमन्येपु चापि भयमाटसमेत्यानि पानि 
सया दा हतानि द्यन्ते ८ रभुवंशस्य ठ सममरसगेषद्यानि )1 शैलीमेदेन, 

कषिसाममरयन्तरगतेन विशेयेण च व ८ 
एषा टो भवति । पु दि श्यमौलिञेषु सगु फालिदासस्य ( : परसह्य पुनः पुनः उपात्ताः सन्ति, चनम्लसयोऽलं नि भ 
एयैपदानि बहुलतया श्र तिः 

~ ग लभ्यन्ते, बहुत्र पादूयति न 
१ कमणि श्नात्मे पदभयोमोऽस्ठि, समासान्ते रायः शन्त 

प्रोतिक्रः भतिभा्ति। एष च श्चन्त" वति 1 स्मदि 
पमणक्रकमत्ययीमूतेन “खन्द! रदेन स्यम ना तयति ॥ 

मिमहोदयम्त य दा सर्गा कत" इति द्य 



५६ सस्त साहि्येतिहासः [ दृतीयोऽभ्यायः 

फया भरियते । पोडते सगे शचरिे सप्तदशे ङशतनय चरितम् अष्टादशे 
एकोन च सगे ठदुत्तर्माधिन नानाद्पाणां कथा वरयते 1 केपाञ्चितं ह 
सा तन्नाम निरदुशोनैव समाप्यते । कान्यस्य कथा पूरणा एव शस्ते । अपि 
नापर छक कालकलितः कविः न कयापूर्ति करम् अपारयत् हन्त ! 

(१६) कालिदासग्न्थानां परत्तेवर्ज मोलिकाः भगाः । 
विल्सन मदोदयः मालविकाग्नमिव्रस्य कालिदासकृतितवे सन्द 

चकार, वस्तुतस्तु तत् कालिदासस्येव कृतिः इवि तावत् कथितचसम्^ । शिष्टा 
षूषकदयी सर्दएपि कालिदासङृतितयंव शङ्गीक्रियते । ,ऋछतुसंक्ार िषयकः 
महान् मतिविसंबादः दश्यते । एतत् कालिदास-छतितया श्रस्वीकर्बताम् एता 
याचोयुष्षयः सम्ति-- ¢ 

(क) “ऋतुसंहारम्! इति नाम्नि संहार्शष्द्ः शचक्र' वाचकः श्रस्ति; 
क्रोधं प्रभो संदर संर इलयत्र तु कालिदासेन "सम्, इ्युपसर्गेण सह 
घातु; श्रन्यसिन्नेव धये भुक्तः ॥ 

(स) कान्येऽ्र उपक्रमे चर्म्॑तीः रमणीयम् उपसंहारे च यसन्तख 
साधारणं वणैनं दस्यते । न चैतत् दुःरलटत्यं कातिदासकृतौ भाशास्यम् ॥ 

(ग) छतुवणैनोदादरणपरस्तवे लङ्ाजन्येषु रघुवंशम् उदाहतं दृश्यते 
न छतुसंहारम्। 

(य) कालिदासकान्यतप्याः टीका मल्षिनाथेन न ऋटुसंहारे 
टीकाङ़ता ॥ 

(ड) दशमशतकम् श्रारभ्य पालिदासग्रन्थरीकाणारः उपलभ्यन्ते, 
च्तुतंदारे तु शरष्टादशशतकाच् पूर्वं न का ऽपि टीका श्रधिगम्यते ॥ 

"छतुसंदायम् च्नपि कालिद्ापस्यैव कृतिः, इति मतं पिघ्रतप्तु शमि 
प्रयन्ति-छतुसंदारस्य कविग्रयमरचनात्याच् तदुभन्यान्तरवत् कान्यप्रदिः 
न छपर श्रयलोक्यते 1 टैनिमरै येटे-पशृतीनां यृरोपीयमहाकयीना स्चनाघु 
अमि ण्तत् परोदयोदिैषण्यं यवत् खुम् तेसमादेव प्युष॑शस्य पानि 
ल्यतया चरुद्रः गृहीतानि न छतुसंदारस्य । श्रस्य सग्लसुनोधत्यैष 
श्व महलिनयेन पि नाघ्र टीका व्यरचि । नदि 'छतुसंदारं न पालिदासश्य 

4--ररयताम्. अष्टादशः खएट- 1 



गदश सरटः ] = कालिदासभन्यानां मौलिकाः भागाः ५७ 
कृति, इति क्वापि प्राचां सतं पश्यामः । मन्दसौरस्थातः वत्सभद्धिकधि- 

शसुमीयते यदू “एतत्परशस्तिकन्नी छतुसंहारम् अन्वहारि' इतिः । 
1 मेषदूतस्य प्राचीनतमटीकायां वल्लभदेवङृतायां १११. पयानि लम्यम्ते 

महिनाथततु ११८ पद्यानि पठति । तद् उत्तरमेचे फेपाश्िन् श्लोकानां भ्रचेपो अत्" दति संभाग्यते । 
रुवम् श्रधिष्ठत् दिलटमहोदयः श्वष्रादशेकोनरविशौ समो अत्य 

कालिदासं इत्यकल्पयत्* । यत्सत्यं न चनयोः समयोः तादृशः रस. 
भवते. तादशं चा- शब्दां सौष्ठवम् अवलोक्यते; तथापि तावता तौ अतिदााङृतितया व्यपेषटु शाक्यते । नहि श्वयावधि परिढतान्तरं तथा पे प्राोशयत् । धथिकाधिकः नात्र कालिदासस्य श्रसामान्या कविकला 
पकृधम् तरति, इत्येतावदेव एतद्विषये वक्तव्यम् । \ ष । कमाएसम्भवे नवमम् घारभ्य सपतदशापर्यनतं सय सगौः च्रकालिदासीयाः 
हप सन्ि। तट् फालिदासोच्तरमावि कव्यन्तरमेव । मक्चिनायेन परया धु केबलं टीका कृता । 'रलद्ारमन्येषु चापि प्रथभाटसगेस्थानि पद्यानि 
पतया उदाहृतानि द्यन्ते ( रघुवंशस्य ठ समग्रसमेपयानि ) । शैलीभेदेन, पवियसम्ररेण कविसाममूयन्तरगतेन विरोपेण च भागद्वयस्य कदृभ्भेदः 
षा छदो भवति । णु दि श्रमो सर्गेषु कालिदासस्य कतिपयप्रिय- 
पष्य प्रसशच पुनः पुनः उपात्ता सन्ति, मृन-खलु-सदयोऽलं-पश्रतीनि पद् 

पदानि बहुलतया लभ्यन्त, वहुच्र पाद्यतिभ्धदोपश्चकास्ति, अरचुरः स्तु फपेणि श्रासमने पदभरयोगोऽस्ति, समासान्ते परायः श्यन्तः शाब्दः कवि- तरः 'अत्तिमाति। एप च श्चन्तः शब्दप्रयोगः ० 
र्णग्ररक्मत्ययीभूतेन रन्त, शब्देन साम्य श्रावहति । सस्मि 

मदद #र्चिद् माहारा एषां सगौर त इति तर्कयति ॥ 

-- ९९ °) रूपकाणां नाना संस्करणानि । 
भन तवास्य अभिकलोकश्यल्पकाणां नाना संस्कस्णानि दृश्यन्ते । 

रसनं सभवेतत्। मालविकाग्निमिन्रस्य ख केवलम् एकमेव संरकरणम् 
भ्य, ५ च्यम् । परं साहित्यद्पे माज्यिकाम्निमित्रगतो यो भरन्थः 
प" भाप्ये तस्य प्रचलिते मालवि राग्निमिव्रप्नन्थाद् भेदे सति श्चनुमी 
` प्य संखस्सनतरम् अपि धुरा भ्रिद्धम् श्रासीत् ॥ । 
` पबोश्यवां वरः (जिदासः विपन्य, ४२ समं म् 11 



3० संस्कत सादिव्येतिदापनः + 

(घ) भिटभमुद्रायां सृगम् शरनुधावमानः रथाषूढ. 
चित्रित श्रवललोस्यते । अस्ति च एतच्चित्रस्माए्कः ~ "^ ~. 
नाटके, नतु कापि घन्यत्र समत्रऽपि सर्छनसाहिवे । सुद्र “ 
वंश भरतिएठकेन्धे देशे कब्धा । तस्माद् श्रतुमीयते यत् ~ 
श्रसति एव ( खीं ‡ २५ तमवपोत् प्रागेव ) कदाचित् 
बभूवः इति ॥ 

(ा) कालिदासस्वना निन्यौजघुन्दरतया =, 
रचनया. साम्यं विभति । तस्मादु नासिक-गिरनासश्ति 
दुष्कस्यौलीप्रादुभीवान् प्रागेव कालिदासेन धराविभूतिन ५” 

(घ) श्रस्ति चक्तापि कापि त्रथागिध. पद्प्रयोण. ५९. 
तरंसमये संस्कृतस्य शिष्टानां मापिनभापाल्वम्, श्रनुमीयते । 
कोरे यद्थेवाचकौ वपेलव-परमेषठिश्ब्दौ पठितौ न «५ 
कालदासेन तौ भयुकतौ ॥ 

(८) कालिदास्तन च फेचित् श्न्दोमात्रैकगो चराः) शब्दा, 
तस्माद् ज्ञायते धे दिक-ग्रेए्य (.14551९:४1 ) सस्छृतश्ञालयोः 
स बभूव इति । सन्धिकाल्च एप चीप दरतीयशतकादू 
सम्पत्सेद्यं यावत्त खल श्रभ्युपगतः । एीष्टनन्व्स <+ 
जातैः श्रपि प्रन्यकारः न तावद् वैदिकशब्दाः प्रयुक्ता. ॥ 

(च) केयलै छनितया खलु परशुरामः कालिदासस्य 
उध्वेतने काले तुस ए पिष्ठोः श्रयत्तार१ विगेपरत्वेन प्रसिद्धः ॥ 

, छ) सालिदासाऽर्वषोपयोश्च तुलनात्मकाष्ययनेन तयोः 

सव्यपेक्तत्वं स्फुटं मातिर । श्श्वघोपतस्य च सौली यथा 
कालिदासस्य! इति च पेपांचिदेव विमतं स्यात् । तस्त 
( पतीष्टपरथमशवकमवात् श्रश्ययोपात् ) प्राचीनतरेख नूनं 
छथ म्ाकविशालिदासेमरन्यान् स्व्रुद्धचरिते यत तत्र सश्ययोषः 
इति यथा संमाययितु शस्यं न तथा एतत् यद् “^ ^~ 
सम्पन्नः फालिदाससदय- कथिङुलगुर श्चशवघोपदतादू © ^१।१ 

९ 

¶--यष्पि अरर "अषवर, गम्दः पूव साघु मतु प्रतार. ( चग्यदां 

अलष्वारसूव्रम् ) अथापि प्रमिद्धिल्ेन अवतार्योसोऽन्यदुष्टः ¶ 

दे-ष्ययतां पृद्द्विश भरष्टािशर्च खयः ॥ 



एफर्विशः खण्डः ] कः कालः कालिदासस्य ८१ 
यह्वुजातम् अषटुत्य स्वस्य न केवलम् एकस्मिन् श्रपितु द्यो; महाकाज्ययेोः 
लोप्वरस्य सुपरदशैनं चकारः इवि ॥ 

(ज) ( स्ीष्टप्रथमशतकभवस्य ) इलस्य सप्तशत्यां पचे 
विक्रमादित्य नास चपः खस्यागौदार्यगुरौः स्तुतः ॥ 

(भ) शान्ते च धौदधधरमस्य श्रस्य यत्किश्चिदुराजपरिप्रहस्य च यः 
इत्लेसः लभ्यते, तद् श्रतुमापयति यत् (लीष्टसम्बत्सरभ्रवृत्तेः नातिचिरपूरव कालिदासो वभूव, एताहि हि काले बौद्धधर्मः नदि सवैथा राजपरिमद्- पच्चितोऽभूद्" इति । श्चपि नाम दुःखनिभेरेण हदयेनैव मालिदासेन उक्तम् श्रवतवां प्रतिहिताय पाथिवः, सरस्वती श्रुतिमहतां महीयतापू ` दति ॥ 

इत्यं बहयुक्तिपुषटम् शपि मतम् इदं स्वंयाहि श्रपशद्र' न षिते । 
तयाहि-- 

ञ् द ये यकसमिन् 

(क) ( हालस्य सपतशत्यां पयमृषस्य षिकम्ादित्यदृपस्य सत्यते 
शङ्गीक्ृतेऽपि ) 'लीषपूर्व भरयमशातके विक्रमादिर्यो नाम कोऽपि दषः शकान् 
बिनितवान् ' इत्यत्र इतिदासभ्रमाणं नोपलभ्यते ॥ 

(ख) काल्िदासनान्ना सम्बद्ध: विक्रमा दित्यशब्द्ः षसतुतः संक्नाउत 
उपपदम् इत्यपि श्नयावयि ्निर्णीतमेव । शब्दोऽयम् उपपदमेव याद् नाम 
स्यात्, न संज्ञा ॥ ् 

(ग) खीष्टपूरवं ७ तमे ववं प्रवृत्तः सम्बत्सरः विकरमसंबतरः एः 
श्रास्ीद् इत्येतस्साधक प्रमाणम् रपि नोपलभामदे ॥ एतप् तु तावत् रिलले- खेभ्यः इयते यत् शष्भूं ५७ तमे वं भारम् आगतः सम्बारः 
कृतसम्बः सर; इति नाप्ना मालवखम्बत्सरः इतिनान्ना वा पूवं प्रथां चय, 

श्चात् चिरेण च ( प्रायेण लीषटा्टमशतके ) विक्रमसमबत्सरनाश्ना श्ष्- 
ऽभवत्, हति ॥ र 

घ) चिक्रमादिस्यनवरल्यां च मरि शपि छ 
तौच क पयोतपश्चात्कालमायिनौ प 



: संसत सादिव्येतिदासः [ द्तीयाध्यायः 

श्मस्य उदयः द्क्ितः+ इति दहि कशुसनमद्येदयः कल्पयां वभूव । (्ट्शता- 
ददीजास्यानन्तरं खी-पच्चमशताच्य्थां संसृत पुनरूग्जी चितम् श्यभूत्' इति 
मैकसमूलयोपत्तेन वदेन च गु सनकत्पना पुष्ट प्राप । शिललितप्रमारीसत 
मैवसमूलस्बादः सर्वया उच्छिद्यते । फर सनकल्यना च क्पोलकल्पनामतनं 
यतोहि ४४४ तम खीष्टाच्दात् ातवपपूर्वम् श्नमि शिलालेखेषु श्वः नाज्ना 
'्मालबः नाम्ना घा तस्य सम्बत्सरस्य सदूमावः प्राप्यते यः लीप्टपूरवं ५ 
मिते व प्रवृत्तो वभूव ॥ 4 

(ख) करुसिनमतम् उपेदय रपि केचिद् विदंतः कालिदासं लीष्ट- 
पषठशाठकभवम् एव मन्यमानाः दृश्यन्ते । तथा, रथुदिशपिजयवणेनं 
केसरदेशंर ( कश्मीरान् इत्यथैः ) च हूएनिवासम् श्रधीत्य ध्यशोधमोश्रितः 
( पीष्टपषठरतफे ) सलु कालिदासः श्रासीत्' इति हाने मषटोदयः 
उसपश्यति* । मतं तु एतत् न परिडितान्तरेण समध्यते 1 

(३) पथमशतकवादः 
केचिद् हि विक्रमादित्योपपदालैृतं दितीयचन्रगुप्तं कालिदासस्य 

मानद मन्यन्ते; वथाहि- 
(ॐ) रयुदिगूविजयप्रसन्गात लङ्कातः श्रयोध्याम् श्रागच्छतः रामस्य 

भागीवणंनप्रमद्वाच्च रघुवर, श्रय मेघदूते च, या भारतस्य भौगोलिक 
वस्था पषटयते सा गप्रकालमवत्वं फालिदासस्य श्रवुम।पयति । 

(ख) समुद्रगुप्तोऽपि पलु ताद्ां दिगूयिजयं विदधौ यादृशः एषुवंरे 
रधुदिगुधिजयः वितः! तेन दि श्चपि नाम समुद्रगुप्रदिगूविजयं मनति निधाय 
एचि रुद्रिगूविजयं वरौयामासः इति श्चठुमीयते । 

(ग) छमारुस्य अन्म उपलद्यैय फथिमा छरमाप्सम्भयेति नाम ' 
फल्पना फन स्यात् । ४ 
१--नदि ष्यंकणे दृष्टान्तः छोऽपि स्षगद्िठिहातै छापर उपलम्यते । पपा 

स्तं पयु'सनमवम् हृवि्टासशोधदपु भरयिविम् च्रापत् ५ 
रेमे स्मारखूया चादाय "कास्थाः = मातुः कार्याः, दामः इति कालि- 

दाम माश्च = साद्रा कारय), गुतः = रदिवः, इति मातृगुघ् इवि स्प 

पश्यन्यः केचिन. कालिदास-मावृगुप्तपोः देवयमेय निरिचिन्वन्ति । निराघरश 
८" निश्वपः। न च समर्थः कोऽपि मवस्यास्य ध्वे ४ 

“ प्यार ायष्ठ एरिपारिकू भ्रोमापरी, १६०२ 1 



एकविंशः खडः ] कः कालः कालिदासस्य ८३ 
(च) मालविकागिनमितरे वरितः पष्यमिवरकृतः शश्वमेधयायः समुदर- रतम् अश्वमेधयागम् अनुध्याय एव कथिना कल्पितः इत्यपि संभाभ्यते।। 
(ॐ) ४०३ मिते सी्टब्दे वस्सभष्टिना चिरयिते मन्दसोरस्ये छुमार- ` शुप्रशिलाेखे श्नेकानि पद्यानि कालिदासपयानि श्रलुदरन्ति । तयथा, 
चलसताकान्यव्रलां सनाथान्यत्यर्थशुक्लान्यधिकोन्नतानि । तदिन्नताचिव्रसिताम्रङूट तुल्योपमानानि गृहाणि यत्र ॥ 
फैलाततुंग शिखर प्रतिमानि चान्या- 

न्यामान्ति दीषंबलभीनि सवैदिकानि । गान्धर्शब्दुलराणि निविचिघ्र- 
कर्माणि क्लोलकदलीवन शोभितानि ॥ त्यते यत्सभष्टिपये, ४ 

विद्युखन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 
संगीताय रहूतञचुरजाः सिनिग्वगं भीरधोपम् । 
श्रन्तस्तोयं मणिमयमुवस् ठु गध निहामाः 
प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस् तेर् मिरेषैः । 

इति कालिदासीयपथम् श्रनुहरतः ॥ 

(च) भारतस्य. पश्चिमोत्तदिगिविभ्ागे पारसीकानां हणानां च निवासः रघुदिगविजये क्तः । न चेतद् घुनिकेन पञ्ञावेन सह सर्वम् उ्तरापथास्यं भस्तलरडं शासता गुपव॑श्यदपाणां कालाद् शरम् संमवति । 
(घ) मक्ञिनाथ टीकाम्रत्ययेन भे षदूते प्रोक्तया दिङ्नाग-निचुल्ौ 

कालिदासेन परष्टौ, इति केचिद् भ्ातिषठन्ते । परं भाच्यसार्यन्तरामापे 
श्रवोचीनः मज्निनाथो नाम कथं लु प्रमाणं स्यात्. ! श्रय कृतेऽपि या 
तद्बचसि विश्वासे का हानिः । दिङ्नागयुरोः बघुवन्धोः भन्थः ४० मिते 
सीदे चीनभापायाम् अनूदितः वभूव हितीयचन्रग्श्च ४१३ तमं 
सी्टब्दं यावत् क्रिल महीं शशास । 

ज) परथिवीच्छायया चन्द्रोपरागः नित्ये इति यत् कालिदासे 
उक्त ५ { ४६६ तमे सरी्टब्दे भवस्व ) आर्यभटरस्य पिद्त्नरन 
इत्यपर केचित् कल्पयन्ति । (४०० भते सीषटवत्सरे भवस् ) रोमस्य सिद्धन्तानुसारेण चापि छ पतत् संभवति । [१ 



[) संस्छृत साहित्येतिद्यासः [ वृतीयाध्यायः 

(म) का्िदासप्रयुक्षः ग्यौतिषीयः जामिघ्रशब्दः यवन ( ७ाध्थः ) 
भाषातः श्यवचितः इत्यपि कैश्चिद् उटृङ्कितम्। चथ एवं सत्यपि, कीथमतेन 
३५० तमात् एी्टाव्दाव रपाचीनः फालः केवलं शब्देन श्चनेन विच्नाप्यते 
नान्यत् छिद्चित् ॥ ॥ 

(न) केचित् श्रश्वघोपस्य प्रकृतं कालिदासस्य प्रार्नात्. प्राचीनतरम् 
उन्नयन्ति । किन्तु “श्रश्वयोपस्य प्रथाना फोशाः ( 2155 ) मभ्य-एशियायां 

लब्धाः फालिक्षसस्य च भारते एव इति पश्यतां वुलना एषा शधसामप्नं 

भाति॥ 
त्यं दि विचायैमाः काल्िदासकालः सीषटपूर्वं॑अ्रथमशताभ्याः 

सीष्टानन्वरं चतुशताच्याश्च न्तत कदाचिद् श्र(पतति । विपयेऽत्र 
एफान्तस्तु नियः दुप्डरः । तथा चोक्त मैक्टानल महोदयेन यावद्धि तस्य 
सर्वेपां प्रन्थानां मापाया- रील्याः फाव्यकलायाश्च यायतीय-रिक्ञिसेः 
प्राचीनाल्ारफारसिद्ान्तै सह तुलाम् रोप्य सरमा परीता न कियते 
तायन् तस्य एकान्तः कालनिणंयः श्रसंभवः, इति ॥ 

(२२) कालिदासस्य विचारधारा 
,फातिदासेन सवोह्ग सम्पूैः टिन्टुघमेः खलु प्रतिनिधीयते । तशय दि 

वादये चादुपभम्ये च भूयिष्ठा धद्व दृश्यते । एवश्च रधुशो प्ररम्मिकेु 
पदेषु पट्यमानेन 

रीशवेऽभ्य्ण्यिद्यानां यौवने विपर्यैपिराम्। 
॥ यारथंके सुनिटृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥ 

इति पयेनैव स्पष्टम् । 
अय तस्व मते धमोर्थफाममोतात्मकः एव पुस्ा्थः । सुप्ुद्धणा सता 

पव पुर्येण याधम ध्ये-कामपरेण भवितव्यम् । पतय खसो स्यम्मयेषु 
दत्ततपन्रचारिष्ये सम्यद निदुर्तंयति । तदूयया, यावद् दुष्यन्तस्य “प्रिय 

यन्या सलु एण दत्र निश्चयो न मयति, तावट् सौ तस्यां न चुव्यत । 
जसमाम् श्चागयां द शकुन्तलां स फेय रलो पत एषा) इति न्य 
प्रत्वास्यानि।॥ 

कामानुरागदिपये च प्तपमा रामो ग्भ्य, इति तप्य मन् आगते । 
स्व न्प्रटकेषु राडृन्नलादयः नायिष्नः दुप्यन्ताद्वयः नायकश्च से, तपसा 



द्विशः खण्डः ] कालिदासस्य विचार धाग  । 

भात्मशुद्धि सवा एष खलु श्रवात्तिकामा' भवन्ति । स्वमतम् इदं च कषिना पावतीं भरति, 

4 "~ .. ,..तवासि दासः, 
क्रीतस्तपोभिः 2 

इति रिषोकौ स्पष्टम् छभिदितं दश्यते ॥ 
विधि-दरि-द्रेतिदेवत्नयस्य एकानैक्यमेव कालिदासस्य इष्टं पश्यामः! वथाटि कुमारसंभवे द्वितीयसर्े ब्रह्मा, रधुवंशे विष्णुः, अन्यत्र च रिषः भ्रयोऽपि देवाः तेन सुताः । *काश्मीरिपे सैव सम््दाये तस्य मनः सचिरोषं भावकरसं स्थितम् श्मभूद, इति भ्रतिभाति । श्नस्ि च क्चातस्य विस रणे प्रत्यभि. कषानम्, इति यत् परत्यभिन्ञानदशनं कश्मीरेषु उदिति तदेव हि त्यभिल्ञान- शङखन्ततेन नाटकेन निदितम् इव कालिदासेन । सष्टिर्चनायाम् श्रषि- शत्य दु रयुवंशात् साष्स्य-योगयोः एव श्वस्य पक्पातः श्रतीयते । रधुर् दि ाधके राज्यधुरं सवत्र नितभिप्य तपोवनं गत्या तपश्चयनन्तरं योगेन तयु" तत्यान\। श्पिच, पुनर्जन्म सिद्धान्ते महतीघ्रद्धा चस्य विलोक्यते । तथा, लोकान्तरे इन्दुमत्या संजिगमिषुः रजः भविर्युम् श्रमिकाङ्तति, पुनजे- न्मनि कामेन संयोगम् इच्छन्ती रतिः तच्छवेन सद तच्चिताम् श्राुरुक्ति। सीता च भाषिनि भवे रामे संयुक्ता वुभूुः तपस्याम् श्रलुतिएठति ॥ 

(२३) कालिदापस्य काव्य शैली 
चैद्भीरीत्याः घरादर्शीभूता खलु कालिदासस्य रचना । श्छ दि संस्छत- 

स्महिरये मूधौभिपिक्तः कविः इति तावत् सव॑सम्मतम् । (६३१ तमे लीने 
उत्कीर्ण) देदोलशिला लेखे स प्रशस्तः । स्वहर्षचरिते च- 

भनिगतामु न चा कस्व फालिदासस्य सूक्त्यु ।. 
शरीतिर् मधुर सान्द्रा मञ्जरीष्विव जायते 

इति बाणोऽपि तम् उपश्लोकयति ॥ 
श्रा कवीनां गणनाश्रसगे कनिषिकाऽधिष्ठितकालिदासः । 
शरद्यापि तत्तुल्यकवेरभावाद्नाभिका साथंवती वभूव ! 

इति पयात् च भारतीममते फालिदासस्य कवि चक्रर्िते सम् ॥ 
(१५६ मिते खी्टाव्दे ) विलियमजेसञ्त र्नाम 

पादम् एव विलोक्य जमंनमहारविः गे: (०००५९) एवं विल स्ीपववान् 



६ संसत साहिव्येतिहासः { दृतीयाश्यायः 

"¶ सुद् ! ] यदि भवान् छतुखे उदुगतान् कोगकाय् ऋतुपते 
पकतानि फलानि च, येन येन च मनः मोहयते मोदते तर्प्यते (15 451९0) 

सोप्यते ८ 15 28 ) वत् तत् स्वं दित्तति, यया च एकया मघुस्या संज्ञया 
दयावाप्रथिन्यौ उभे श्रभिषिते भवतः तां शुश्रुत, तदा शशङ्न्तला? इति 
जघीमि, सर्वं च एकैव शब्देन उक्तं भवतिः, इति ॥ 

ध्वनिप्रधान॑ खलु कालिदासस्य कार्यं समस्ति । पुराणानाम् ्रनलंकृता 
स्वभावसरला कालिदासोत्तरभाविनां कवीनाम् श्रलङ्कारमारपीडिता च 
दुप्करा या शैली तयोः मध्यवत्मगािनी श्नन्यसुलभा सहजघुन्दरा परिमित- 
भूषणमूपिता काऽपि तस्य शेक्ती दृश्यते । यद्यपि च स्काग्यषु यत्रतत्र 
भासकाव्यत्यापी प्रसादगुणातिशयोऽपि लभ्यते, श्रयामि सति तत्रापि 
कोऽपि श्रदुभुतः षिच्िद्तिविशेषः कलाचमत्कार्च । 

गृदिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 
करुणाविथुखेन मृद्युना हरता स्वां वद् रि न मेदह्तम् ॥ 

इति कालिदासी्यं पयम् #॥ 

भायौ मन्िवरः सला परिजनः सैका वहुत्वं गता 1 

< वल्लभदेवस्य सुभापितावल्यां १३५२ मिते शंके 
भासनास्ना पठितम् ) 

इति भासीयेन प्येन परमं साम्यं विभर्वि ॥ 
फथावस्तुनिमौले पा्रचारिप्यसष्वमे च फातिदासस्य स्न् पौशदम् 

शस्त । गोसपियरस्य इव कालिदासस्य रचनायाम् श्चि पात्राणां भरत्येक , 
स्पष्टव्यक्तिकं दव्यम् श्यवतरति । श्रभिन्ञानशङ्कुन्तक्ते हि तावत् कण्य- 
मारीचदुवौससः व्रयोऽपि युनयरः प्रतिष्ठ सुरयसतल्यक्तिः सन्ति । कालि- 
दासस्य कलार तल्तेन एकमपि वास्यं दुयौससः चरटं स्वमावम् ्न्येपां या 
मुनीनां सान् तान् विशिष्टान् गुणान् श्रमिन्य्यितुम्. श्रलम् । 
प्रियम्धदमऽनमुययोः शङ्न्तलासख्योः प्रथमा हास्यपुखी द्वितीया च गम्भीर 
अतिन । शाद्गरय-शारदतयोः करवशचिप्ययो; श्रपि एकः शान्तः प्यपर 
श्मर्पणः 1 मापाऽवि सालिदासप्रयन्येषु यथापानं यथाकालं च प्रियतं माना 
नितसं सद्द यदटटयानि हरति । त्याह पुेदितः शाखमापया कन्याजनश्च 
सशलप्राशटनेन च्ययहरमाणः अरवलोम्यते ॥1 



्योतिगः खण्डः ] कालिदासस्य छाय शैली ८७ 
श्रित च कालिदासः उपमाभिः प्रसिद्ध: ,तथा घतम्-- 

उपमा कालिदासस्य भारवे रथगौरवम् । 
दण्डिनः पदलालिस्यं मध्वे सन्ति घ्रयोशुणाः ॥ इति ॥ 

उपमानानि श्यवचेष्यन्ती लेके शाप्त्रे च स्त्र श्रप्र्िषन्धं क्वेः 
कल्पना विहरति । तेन हि व्याङरणऽलङ्कास्शाल्ञाभ्याम् रपि पालिदततिन 
उपमानानि उपादीयन्ते । लुप्तोपमामिः तादशचम्ारसख श्रनुदयात् 
पूर्णोपमा; एव प्रायेण कालिदसेन प्रयुक्ताः । वदुः इव पालिदरासोऽपि 
लोपे नतचा गृष्ठमाणां प्रतिं चैनन्यमस मत्या त मानयजुम्धे समाये. 
शयति । श्यपूयो च श्रस्य जड-चेतन-रकृतिपयेेक्तशस्य शक्तिः । श्रग-वन- 
प्वन-अशरतिभिः सह संलपन् इव ननु स दृश्यते । पशवः पर्णः लताः 
तरयः सरवै मु्ययत् हपे-णोक-चिन्तायन्तः तं प्रतिभान्ति) एतेन हि 
गुणेन सवकपि-्रतिशाय मिल काक्िदासः॥ 

उपमां ्यतिरेच्य यमफोलेत्ताथौन्तरन्यास्ाः" तेन बहुलं निपुणं च 
भयाः रघुवंशस्य नयमे सगे नयम् थनुप्रासान वृत्तानां च निधिधानां 

से श्रात्मनः दतदृस्ततां दुशेयति । श्लेपाय तु सैष र्ह्यते ॥ 

शस्य काव्यानि श्न्यकषीनां मागेदशंकाययानानि ताचदू भूवन् । 
तथा, मेधद्रूतं बत्सभष्टिना भ्रनुशृतम् इति ताद उक्चरम् । मालविका- 

परिमितम् अ्ेसरता दर्येए साटकदमयं रचितम् । भवभूतिः शरासनः माज्तती- 
मायते कालिदासम् श्रतुयाति ) दण्डी (मलिनं दिमां शोलंद् दीं तनोति" 
इति प्थाद्धं कालिदासाद् गवयान् इति प्रतिमाति । वामनोऽपि कालिदास- 
भवन्येभ्यः उदाहरति । आनन्दवधेनाचायौद् श्षौक् च कालिदासः 
विरिप्य लोकस्य प्रीयासपदं भूत्वा वहुराः अधीयते व्यास्यायते च ॥ 

विविधविधवृततानों भयोगे भद् शरस्य कौरलं द्यते । मेषदूते छनेन 
केलं मन्दाक्रान्तावृत्तं प्रयुक्तम् । रघुवंश कमारसंभवयोः उभयोः महाकाल्ययोः 
सर्वसंमरदेण एकादशसु समपु इन्वा शरयुक्ता हश्च रलोकः । रघुवंश 
यया नानावृत्तप्रयोगः उपलय्यते न तथा कुमारसंभवे ॥ ९ 
न 

१-कालतिदासस्य कायषु _ शण्दाक्षारायां अर्यालद्काराणो च श्रयीयमारः 
यथान्यपयं्म्बम् विभक्तो दश्यते । न हि अ्रय॑सम्ददां विनाद्य कदाचिदपि व 

शम्दालङ्कारानू भायौजमति १ 
‰ 



 - संसृत साहिसयेतिद्यसः ॥ शः 

(२४) अश्वधोषः व 
संस्कृते ये कतिपये स्षाकवयः, तेाम् श्यन्यतमः किल श्श्वघोपः 

गण्यते । स हि सण्डकाग्य-मटाकान्य-रूपङेतिविविधकाऽ्यकती श्रासीत् । 

वौद्धकविः एप प्रथितयशं सः कनिष्ठटृपतेः समघामयिफः श्रभूत् इयेष 
श्रूुशरुनिः वतैते ।* श्रिविष्टपादिषु मारतोत्तरदिगृषक्षु जनपदेषु प्र्वस्य 
बौद्ध म्ायानकतंप्रदायस्य ्रवरतकेषु सस्य. लेप श्वन् । शवश्वपोषः 
स्यमरतश्रडवास्तन्य.* पाश्यभगवयत्पादानां शिष्यः, तेषां च असामान्यं 
 शेखपीवलम् अलोस्य बोद्धदीक्ाम् श्राददे इति तस्य जीवनकथाः" 
दकातः कायते ! तस्य कर्ठमायुर्येख मोदिताः श्वाः रपि शष्पचस्णाद् 
उपरम्य ्ेदूवचोदत्तकणोः भवन्ति स्म; तेन हि चसौ श्चश्वघोषः इत्यमिस्या 
लेभे इत्यपि वदन्ति ॥ 

(२५) श्रश्वधोपस्य नास्यकल्ा 
भोकैसरलूडसेमदाशयस्य स्मा श्यं महान् श्ननुप्रहुः यत् तस्य 

भरयल्मैः श्यश्व्ोप, रूपकाणां केपाश्चित कतौ सलि बभूवः इति विदाः । 
मध्य ए{शायाववण्डे तादपत्रलिखितं सरिडितकोशं यद् हपकत्रयम् श्रधिगततं 
तश्च शारुचरप्रकरण नाम एकः रूपकविशेषोऽस्ति। शारिपुत्रेति शारद वती- 
पत्रेयस्य सदकिप्तं रूपम् श्रस्ति । दं दि प्रकरणं नाम हपकविशेषः 

१--४७२ मिते सोशटवरसरे चीनभापायामनूदितथो, संयुक्तरत्नपिरक-घमे पियके- , 

निदानयोः कनिष्कयुरूतया श्रयं स्तः ॥ 

र~ त्रिविष्टपभाषानूदिवस्य चद्धचरितस्यान्ते शुष्पिकावाक्ये जु साकैताभिजनगः 
सर खक्तः॥ 

द--ू्ंयशो विरचिते तस्य जीवनकथान्वरे तु स॒ पारव॑मगवदपाद्यनां प्रशिप्यो- 
ऽभिदिवः ॥ 

--( ३८४ भिवातर् ४१७ मितं लीद यादत् खासतः >) यश्ोजञा्न (‰20- “ 
याण) वंशस्य छायायां इुमारस्य, ( ङमारशील १ )-नाम! परिडिदः 
जीवनस्थामिमां चीमभाषायाम् अनुवाद । ता संरिष्य वैसिद्गीक़ महारथः 

जघुतरां जीवनकयां छतत्राच् । पं च्च लघुतरो मिस ह क्ायनपंडिता 
अयूदिववती ४ 



पत्रिः गरड ] = - श्प्वयोपस् नार्या ८६ 

श्र्मयोषलैव कृतिः द्यत्र मन्दो नालि! यनो हि, (१) श्रस्य पुप्पिका- 
वाक्ये प्रोतः छरए्वयोपः” इवि ऋ नामधेयं लिखिवम् दपलम्यते, 
(२) भवयं पमे बुदधचप्तिऽपि पश्यते, (द) च्वयोपेण सखघूतरालङ्कारे 
दिः श्र चस्य नामधेयम् इग्रचम् ।1 

गौदृमन्यायत् ह # च, देत॒भि 

तहएमौदूमल्वायनः शारु मगरो चुदस्य सरारा् चैः देत॒भिः 
वदधपमेदीचापू चत्रापनुः ते चतर र्स्य विशदिचाः 1 श्यस्मिचू एव तसे 
एतौ दौ शिष्यलवीक्ाकामरौ मगयन्ते युद्धम् उपयातः, वदैव स एतौ स्वभवि- 
प्यदूधारो भूतेः इवयेत्तावदेव श्रररणेऽतर वुद्धचरितादू व्दधम उक्तमू । 
मकटिक-मालतीमाधववत् सपकमिदं नवभिर् निबद्धं प्रकरणसंचनितं 
चापति। शत्र च भस्वपाखोखमः नाव्यनियमाः टदम् श्चचुसताः रश्यन्ते । 
पीपेदतपृषणिकः खलु दह प्तारिषुद्रो नाम नायकः । बुद्धः तच्िप्याच्च 
संतेन, पिदूपकः नीचपात्राणि च प्राकृतेन व्यवहरन्ति ) पतादरायामिक- 
हृपरेऽपि धिदृषङकल्मना श्रश्वधोपक्रालात् भ्रव संसछतहमराणा 
ख प्रायेण नियमविरेपोपाल्दं वमू द्रति गमयति । महता च एौर्तेन 
श्रवः पपम्! दतिशब्दद्धयं मसववास्यवया हपकेऽव प्युक्तम्+ ॥ 

माश्यशाखसिद्धान्तान् श्चुपालयन्ति, नानापा्राणि स्वसामानिक- 
पृदानुसारेण श्रय नाना मापा; भाषन्ते । देतिनान्नः पात्रस्य प्रकृतं मागधी, 
गोधमिदात्यस्य षाद्रस्य अद्धेमागधी विदूषकस्य च यपतदुमयघ्राटतमिश्र 
शराछतेम् इति प्राष्तेत्नयम् शयत्र लभ्यते ॥ 

श्रवभिष्टस्य चैीद्धस्पणद्यस्य फननिप्ये ने विभिष त्यो यकं 
शक्यम् 1 श्रपरछे दि ते उपलव्ये ! थापि शष्ययोप-तमसामयिकर 

१-- रूपदेऽस्पिन् (धह! परमपि प्रियमस्दीति चाक्यं नास्ति, न च भरताय 

नायफो प्रवोदि इहि दैति हदये रमा सूडस॑मसोदपेन नुमि चद् 
शधर्यधोपषम्ये सं्छठरूपकाप्णाप् शचचचसिदिमापस्य स्वस्प॑नाव्यनियततैः 
स्थिरीशदं सत् सं थिकादेऽवर्सिंट इति 1 ददेवत् वर्कोपिं न भाति 1 यतोदि 
"छचःपरम, हवि ग्दुद्रयप्योगा पष दलः परमपि प्रियमस्छीढि घाफ्यस्य 
उपल्वदकः सन्. नियमविरोचादुपरणं कवेदनुमाप्यति । अन्यच्च, श्ररवघोपा- 
भन्दरभाविौ कवीन केषाञ्चित् कृतिष्वपि धाक्यमिदे नायकभिन्नेन मानया 
स्यर्विशेषेणोक" च्श्यते 1 चदूयया, मटनारायणस्य देणीसंहे घ्ीकृष्यः, 

` दिद्नागस्य अ ङुम्दुमाद्ाया वादमीकिः खदु वाक्यमिदं मवीदि ¶ 9 



४० मेक्कृत सादिवयेतिद्ासः { वृतीयाभ्यायः 

कल्यन्तरस्य दतिः एवाः इति पफल्यनापेद्तया श्रश्वपोपस्यैष कनि: पषा 
दुत्येय एन्पना साघोयप्ती भाति श्ननयोः एक लचणायृत्तिप्रपानं (411९५. 
प्८) वाग्रस्वह्प कन्पनास्यष्पे भ्रमोधचन्द्रोदयेन तुतपम् अधिरोहति । 
यद्योऽग्र मनोमायाः स्थृह्व्यक्िसल्पम् श्यापादिताः । चनेके त तेपां 
संस्छनभापरिणः। श्रपरं च दा्वयुसप्रृतिरयं कवेः व्यञ्चयद् शगेन 
भामषृस्पारदरपतेन साम्यम् श्यदैति ॥ 

(२६) धश्वधोपस्य मदाकाव्यद्वयी 
घुद्ध्रितं सौन्दरनन्दं चेनि मदाकान्यद्रयस्य परत्वेन , धश्यपोषस्य 

संगकतमाहित्ये या प्रतिष्ठा न सा प्रन्थान्तरपर्ठया। प्रकाशम् धापमरसष्य 
युद्धयरिदिश्य धाधारः येब्लप् एकः शारदालिपिः फोशोऽत्ति, यत्र. 
शरयोदृर सगः सम्पूौः चनुदं शस्य च श्रागानि चत्वारि पचानि सन्ति 
एतच्य महाफाम्यं ( ४१४ समात् ४२१ मिनं यावत् शरृ्तेषु सीष्टयत्मरेषु ) 
सीनमापयाम् अनृदितम् धासीन् । शत्मिह्वः दि दद् भश्वघोपटरति- 
तया म्मएनि" 1 तन् चौगमापालुयादून च ध्रिपिष्पमापनुयादेन च "धष 
दविशनिसगेनिवद्धं सलु मदाफाव्यम् दृद श्यामीव्' दति परायते 1 निर्वाण 

परयन्ता समपरा पुद्धजीपनपया एपिना यद्र पिना ॥ 
प्तीप्ठीयण्छनप्रमरातरयोः समपरेऽरि मासते प्पे युद्धवरितश्य पठन- 

पठनप्रचारः लु श्ामीन्' इति सायद् दरिमिषटयदनप्रामारयाद् धवमुप्या- 
मह । पीष्टमोनपरिशितितमे रान्दौमयः चमूतनन्द्नामा पोऽपि पविः 
छपकषम्पैः शवोदशमः मद् स्यषटनं सर्गचतुषट्य संयोग्य वास्यं चुट्तं 
प्रथमोपदं पापन् फयाम् शमे निनाय ॥ 



पटूर्विशः खण्डः } शअरश्वधोपस्य महाकान्यद्वयी ४१ 

धश्वधोपे वौद्धे सयपि श्रव्र इन्द्रः, माया, सदसन्न इन्रः, प्रथु, 
* उक्ीषान् › वाल्मीकिः, पौरिकः सगरः, सकन्दः मान्धाव्कथा, नहुषोष- 
स्याम," पुरुरवस ऽपाख्यानं, रिवपावेद्युफख्यानम् , श्रतिथिसेवाविधिः 
इल्यादिश्नः बहवः हिग्दुपुराणोकप्सत्नाः कथानुस्यूताः यासाचन्ते । उपनि- 
षदा, भगवदु गीतायाः, महाभारतस्य, शमायणस्य च उल्लेखाः लभ्यन्ते । 
दिन्दुसादिव्ये कृतपरिश्रमः खलु श्रश्वधोपः श्रासीदू इति आवि ॥ 

कालिदासस्य रघुवंमे (७, ५-१२) राजघानीराजमार्गेषु अजस्य याघं 
दिदृक्षवः पौराद्धनाः यथा हस्यैवलमीगवाक्तान् श्रधितिष्ठन्ति तथव श्रश्च- 
घोपस्य चुद्धचिते (३, १३-१६) सिद्धार्थस्य याघ्राम् रपि । मारसम्भवे 
यथा कामो हरं प्रहतम् उधतो भवति तथा बुद्धचरिते बुधम् । एवं हि धश्व- 
पोपसलिदासकान्यानां वहूनि स्थलानि छन्योन्यसंवादीनि निमाल्यन्ते ।* 
सु्योषितां च समानं वणेन शमायणे चुद्धचसति च पश्यामः । रीतिः ष्य 
ससम्रसय वैदर्भी, रुणश्च बाहुल्येन प्रसादः । फालिदासः इव श्रश्चघोपोऽपि 
दीधै्मासवजं प्रा्लां रुचिरा, मधुरां विशुद्धां च मापा प्रयुक्ते ॥ 

सौन्दरानन्दे तु स॒न्दयीः बुद्धवैमात्रेयस्व नन्दस्य च क्था वरिता । 
सुन्दरीमरेमान्धोऽपि नन्दः कथं बुद्धेन मिल दीह ग्राहितः इति सर्वम् श्रसात् 
महाकाग्यात् स्पष्टं भवति । श्रस्य सर्वेऽपि विंशतिः सगौः यथावित् सुरत्निताः 
उपलभ्यन्ते । वत््यमारौश्च हेत॒भिः श्चस्य श्रश्वघोपकृतितवम् श्रवसीयते-- 

(१) बुद्धचरिते यत् कपिलवस्तुनगरं सड ते पेण उपवर्णित तदेव 
सौन्द नन्दे विस्तरेण । बुद्धचसिति सिद्धाथेगृहयागः न्यासेन उक्तः, सौन्दरा- 
नन्दे च समासेन । बुद्धचरते नन्दस्य वौद्धदीक्ताभसङ्गः भत्पैरेव रैः 

¶१--स्ैऽपि समालौचकाः कालिदासाश्वधोषकाम्यगतं यहुविधवस्तुसाम्यं स्वीषुव॑- 
न्ति । कतरस्तु तयो; श्राचीनतरः द्यत्र व तैषां वैमच्यं दश्यते ! धिप्टयनि्. 

हणाद्यः २ व्दाः कतिपये समासाश्च यदर्थकाः एकेन प्रयुक्ताः तद्ध॑षा एव 

इतरेण । शदवाम्दीमात्रैख सौ कालतो भिन्नौ इत्येव तु सुदिवसं न हु शवाग्दी 
श्रये दति [ चय श्रचचघोपकान्येपु वैदिकशब्दमरयोगःणाम् श्रसद्मावात् 

कालिदासस्य च काग्येयु खद् भावात् प्रतीयतते यैदिकषप्रैरयसश्कसंधिलान- 

न्तरं यै ्रशवधोपो जज्ञे दति 1 चरथ॑वैमल्यम् उपेय शब्दालङ्कारान् योनपित 
अश्वयोषस्य कृतिः यथा कृतरिमता-दौपौपदता न सथा कालिदासस्य इवि धरि 

ष्व ्वधेयम् 
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समार नीतः, सौन्द्रनन्दे तु सविस्तारमस्तारम् । तदेवं यमपि अन्योन्य 
पूरकम् इव स्थितम् ॥ 

(<) बुद्धचरितम् इव सौन्दएनन्दम् पि दिन्दूपाख्यानादिप्रसङ्नवहलं 
वतेते ॥ 

(३) उभयत्र कान्ययोः छष्यण्न्नादीनाम् -ऋपिञ्ुनीनां नामानि 
समानया श्रातुपून्यौ आख्यायन्ते ॥ ् 

कीथमदहोदयः सौन्दरानन्देः श्रश्वपोपम्रन्थान्तरनामाश्रवणएणत् (तस्यायं 

प्रथमः प्रयतः इत्युसप्रतते स्म+ । विपरीतं तु अधिकं संभाञ्यते । तथाहि 
मूत्रालद्कारे बुद्धचरितस्य उल्लेखः लभ्यते न तु सौन्दुरानन्दस्य । नदि एको- 
$पि मदायानराद्धान्तः चुद्धचरिते संकेतितः पराप्यते, सौन्दयानम्दे तु उपान्त्य 
खेषु तर्सेतणििकीपौ कवे. स्पष्टा दश्यते । सौन्द्रानन्दे व्व कविना दाशै- 
निकवाद्व्ंयैः महता कौशलेन बौद्धसिद्धान्तालुशासनं विदितम् । सौन्दरा- 
मन्दस्य च कवि-सदृद्य-अरशंसिवा काव्यशैली बुद्धचसितस्य साधासणपदः 
स्वनाशंलीम् घतिरेते तरम् ॥ 

नेपालतः श्नादशंयु्तरानि (1155 ) अधिगत्य हरभसादशास्विणः 
१६१० मिते खीषटग्दे प्रथमवारं सौन्द्रानन्दं सुद्रापयित्वा प्रकाशितवन्तः॥ 

(२७) अश्वधोपस्य अन्ये ग्रन्थाः । 
कतिपयप्रन्धान्तराणाम् श्चश्वघोपरृहितया विद्वद्भिः शङ्गीकरणात् 

त्य वहुमुसीप्रज्ञाकंत्वं स्पष्टम् ॥। 

(१) सुत्रालङ्कारः । प्रागपि अस्य ₹ल्लेखः शत्र एवः श्वस्मामभि. । 
मूचालक्कारे विनेयानां सुसं बौद्धवर्मसिद्धांतरिक्ा्थं कथा काचिद् परिता । 
शस्य केवलं त्रिविष्टप (11९४) भावानुवादमात्म् उपलभ्यते ॥ 

(२) महायानध्रदधोखादः ¡ चर हि मन्ये भदायानसम्पदायध्य पूर्वतर 
बरिदुषां सिद्धान्ताः उपवरिताः ! परम्परया प्रन्थोऽयम् पश्वपोपरतितया 
परप \ प्ल चेत्, परान. पु च्यः ध्यास. 

(३) व्रघ्ुची । 'एजन्यपुत्रेण त्रादयणाः न॒ शवुशालनीयाः ।' हति 
जात्यवज्ेपं मनस नपाकठुंम् अराक्युबद्भिः बरह्यरीः छतं वौद्घर्मावमानम् 
मुष्यत ग्रन्थकारेण कठोरं खलु चालु्वर्येव्ययस्था श्यधिचतिना। ते च 
भधि्तेपाः यजसुच्यां सदपरदेण स्ताः ॥ 
१--*प् दिर्ट्ते धाफ़ संहृत सिटेचर' पृष्ठ ९७ १ 
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(४) गस्डीस्तोत्रगाथा । . खरएडकान्यसदशं किमपि सङ्गीत ( 1# ८ ) 
का्यं दि पतत् । विविद्त्तनिवद्धनानामीतिमयेन कान्येन यनेन कवेः 
चन्दः शास्त्र सङ्गीतशासे च शाभ्यन्तरिकत्वं नैषुर्यं च श्रफाश्यते । योजनं 
तु स्य वोद्धधमेभचारः एव ॥} 

(२८) अश्वघोषस्य काभ्यशेली । 
शद्धाम् उच्छृ्टां च वैदर्भीरोतिम् अश्वघोपकाभ्येपु श्वलोकयामः} 

माषा चात्र सरला परिमाभिता च, रचना गुणमयी उदात्ता च, वचनोप- 
न्यासः विशदार्थः सुचिर । लोकस्व मनोहारिस्या पार्या बौद्धधर्मरितराथ 
पिल शश्वसोपेख नाना मन्थाः निरचित्ताः इति तावत् सखौन्द्रायन्दस्य 
उपान्तयेभ्यः स्थततेभ्यः सष क्षायते । तमाद्धेरोः न तेन दीयंमासजदिल 
यत्रोक्तं ृडनिगूडाथं फावयं प्रायि ! दशैनानां सद्म सिद्वान्तान् 
श्रपि स बाक्षकोधया सर्भापया अभिन्यनक्ि । 

यथा-- 
दीपो यथा निघ तिमभ्युपेतो मैवाबनि गच्छति नान्तरिकतम् । 
दिश॑ ग पाश्चिद् विदिशं न काश्चित् स्नेद्तयात् फेचल्तमेतति शान्तिम् ॥ 
तथा एृततिए् निद तिभभ्युपेतो सैवाचनि गच्छति मान्तप्िप् । 
दिशं स काश्चिद् विदिशं न काश्ित् कलेशक्तयात् केवलमेत शाम्तिम्।! 

इत्यत्र ॥ ( सौ” १६, २८२६ ) 
भावत् तस्य उपमाः रपि सुगस्पः हृदयङ्गमाः च दृश्यन्ते । फेचित् 

तु “काश्चन हि श्रस्य उपमाः कालिदास्य उपमाभ्योऽपि शभतिष््यिन्ते" 
हति मन्यन्ते । तथा दि 

(्तोऽनि्धयान्नापि ययौ न तस्थौ तरस्तरगेष्विव राजहंसः" 
त्यत्र तेन भभुष्ा उपमा (सौ°४,४२) 

भागौयक्तव्यतिकरकु्तितेव सिन्धुः शैलाधिराजतनया न ययौ न 
तस्थौ । ( ० ५, ८५) 

इत्यन भरयुक्तां कालिदासोपमां शशम् चरतिरेते । 
पुनः 

दोषंवाहुर् महावकताः विष्सो धृपभेक्तए? = ( सौ २, ४८ ) 
इत्यत्र श्रयुना प्रयुता उपमा 
“व्यढोरस्ो वरषसवन्धः शातमरंशुर् महायुलः, {रघु= १, १) 
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इत्यत्र कालिदासग्रयुक्षातः उपमातः चारुतरा समस्ति इतित वन्ति च ॥ 
न्ये तु श्वन्ययैव कथयन्ति । भिन्नरुचिर् दि लोकः इति नयेन कालि- 

दासमेष उपमासौषठवैन उन्नमितं ते मन्यन्ते । “नदि शत्र एालिदासेन 

दिलीपस्य भेत्रे उपमाविपयीकृते; तस्य स्कन्धौ केवलं तेन बृपरकन्धाभ्याम् 
उपमने । वराकः अश्वघोषस्तु भेदं अ्दशैचिप्यन् कान्यचौयमेन शात्मनः 
विदरृतवान् ( चद्रोपाध्यायः ) ॥ 

प्रश्वयोपो दहि-- 
शतां सुन्दे चेन्न लभेत नम्द्ः, सा वा निपेवेव न तं नत्र 1 

द्रं धर.यं तद् पिकलं न शोभेठान्योन्यदीनाबिव रात्रिचन्द्रौ ॥१ 
( सौ० १।७ ) 

इत्यत्र ससर शब्दः दशैनीयं सलु नि्योजरागस्य वणचित्रम् 
शद्धितयान् ॥ 

पिच, कीटदमनोदारि- 
खेनैव ष्ये विभूयिता दि बिमूपणानामपि भूषणं सा॥ (सौ ४.१२) 
इतयग्र त्तं सुन्दरीसौन्द्यंसरलवणंनं सस्पस्ति ! 
यमङफरसिकतयं चापि श्रश्वपोपत्य दृश्यते । पिन्तु यमकानि धरस्य 

श्ननायासतसम्पज्ानि स्वष्टायानि च भवन्ति । तदूयथा, श्रणष्टपत्सामिव 
त्सलां गाम्? त्यत्र “उदारसदख्यैः सचियैरसङ-.स्यैः इत्यत्र च } मष्टावैया- 
फरणः खनु श्मत्वधोपः आसीत्] भावेण च श्रनेन सिप्यरिन्ा्थम् दव 
फान्येपु सेषु श्रप्रसिद्धव्याफरणप्रयोगाः कृताः । तद्यथा, उपमार्थे शवम्ति, 
निपातः ८ सौ° १०-१०) । सोन्द्रामम्दस्य द्वितीये सर्गे नेन श्रात्मनः 
लड्लफारपारिदत्यं प्रदर्शित, माति-मिमोते- मीयते इति धातुप्रयस्य 
फरमए लटि मीयते इति रूपं मयति इति च निद वम् । शृष्य' “विविधं 
पिताः इत्यादिकाः च्युतसंस्ृतिष्नः शब्दाः; “स्म्, “उत! इत्यादि स्थाने 
“भिम् चलः इत्यादि प्रयोगाः च श्चस्य प्रन्ेषु क्वचित् व्ययिन् लभ्यन्ते । परं 
चोदधमन्यानाभेष् श्ननेन प्रायशः श्रुश्ौलनादू एतादशानि स्ख्िनानि 
षिचाप्काणं वेमनस्यद्मयीनि म भवन्ति । न्दः शालेऽपि शरस्य महान् 
क्रभ्यामोऽयलोक्यने यतो दि इदूगता यृत्तम् श्रपि धनेन रमणीयं शरयुषम् ॥ 

१--दमारसं मदे { ७-६६ ) रि पुठारणोनिप्रापः प्रथितः ध 
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श्मय छानिनित् पानि शरस अन्यकयिपथेः सह शव्दसाम्यम् श्रथै- 
साम्यम् मा षन्ति लच्यन्ते । तथाहि, श्रस्य-- 

काष्टं हि मथ्नन् लमते हृताशनं, मूमि खनन् विन्दति चापि तोयम् ¦ 
निषन्धिनः किच्चिनास्त्वसाभ्ये, न्यायेन युक्त" च छते च सर्वम् ॥ 

£ इत्येतत्. पथं 
भाषस्य- † 

काष्ठाद्ग्निर् जायते मथ्यमानादू, भूमिसलतोयं ष्वन्यमाना ददाति 1 
सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराण. मागरव्धाः स्॑यत्नाः फलन्ति ॥ 

५ ^ ^ इत्येतेन पयेन साम्यं विभर्धि ॥ 
श्रथ श्र्वघोपस्य-- 

रामाघुखेन्दू नभिभूतपद्यान् , यत्रापयातोऽप्ययमान्य भानुः । 
सन्तापयोगादिव वारि वेष्ट" पश्चात् समुद्राभियुसं भतस्थे ॥} 

॥ इतीदं पय" 
निजाश्निदेग्धमदद्मभस्ममिर् सुधा विधुर् वाञ्छति लाञ्छनोन्धरनाम्। 
स्वदास्यां यास्यति तावतापि ‰ यधूधेनैव पुनःकलद्धितः ॥ 
इति मैपथचपितष्येन श्रीदरपपयेन अनुरतमिव विभाति ॥ 



अथ चतुर्थोध्यायः 
काव्यानि , 

सन्ति तावत् संटरतसाहिप्ये श्चलामराभिनन्दाद्यः१ विततयशसः 
फालकवलितस्चनाकाः नामरेषाः बहवः का्यवतीरः । यदि नाम कृतयः 

तेषा सुतिताः अभविष्यन् कालिदासककता प्रयमां ते समासाद्यिष्यन् इति 
श्मटुमीयते 1 श्रन्ये च बहवः द्ितीयकक्ञामाजः कवयः सुभापितावलीषु 
स्मृतनामधेयाः सन्ति । कृतयः परं येषाम् उपलभ्यृनते तेपां चचौ' केव् 
ध्याये ऽत्र चिरीपौमः॥। # 

संर्रृसादिव्ये रामायणमहाभारतसदशम् रेतिदासिकसहाकाभ्यं 
उयतिरेच्य काव्यसंक्ञिवानां कविकर्मणां कोऽपि स्वतन्त्रः वर्गोऽस्ति । एषु 
दि काव्येषु प्रतिपायाथौपेक्ञया गुण.रीत्यलङ्कारादीनि बाश्चङ्गानि एव विशिष्य 
कवयः करते परिश्रमाः दृश्यन्ते । पिच, कथिकर्मसु शमीषु कालक्रमेण उत्तरे- 
न्तरं काव्यात्मनः निसर्गसौन्दय प्रमादात् स्थगयित्वा ्नादार्यमनोहारिताऽ5 
हरणे विरोषः प्रयत्नःछृतोऽयलोक्यते । वर्गोऽयं महाकाव्यं? काव्यं चेति द्वेधा 
विमञ्यते । मदाकाव्यस्य केचित रचयितारः ' तृतीयेऽघ्याये परिचायिताः। 
छवदिषटान् कांचिद् शत्र श्रष्याये पूर्वम् उपवस्यं पश्चात् कान्य कतृ^परिवयं 
कारयिष्यामः। 

(२६) भारविः ( ५५० मितसीष्टब्दमिकटभवः ) 
सं्छृते महती भारवेः कीर्तिः खल्वस्ति । कालिद्ासवत् सोऽपि असि 

व्च महाकान्यस्य प्रणेता । उक्तं च केनचित् तं स्तुवता-- 
प्रकाशं सर्वतो दिव्यं विदधाना सतां सुदे । 
भयोघनपया द्रया भा रवेरिव भारवेः ॥ इति ॥ 

हन्त, न तु षालिदासयदेष चित् पेतिद्ासिकी जीवनकथा भायः 
श्रुतिगोचरी मवति ॥ 

¶--श्विरपरः कविर्यः कविरमिमन्द्रच फािदास्रच । 
अन्ये कवयः कपयरचापलमाव्रं परं दति प 

पुवं खलु दंरिना महाकाम्यक्दणं प्यघायि- 
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कालः] वद्यमारौः सापेयप्रमातैः यथाकथंचिद् भारविकालः निश्वी- 
यने-- 

(क) ( ६३४ भिते घीषटष्दे ऽके ) पेशलरिलालेखे कालिदासधत् 
सोऽपि विश्रुतकपितया स्पृतः ॥ 

(ख) काशिराषत्तौ तत्पाम्याद् उदग्र्णप् उपलभ्यते ॥ 
(ग) तद्रचना कालिदासरचनया प्रभाषिता, तद्रचनया च माघस्चन् 

प्रमायिता इव प्रतिभाति ॥ 
(ष) श्वहषैचसिति घाणेन भारविनामास्मरणात् "न स वाणकालं यात् 

हवी प्रसिद्धिं प्राप इत्यवधायेते | ५, 
तेन हि ५५० तमलीष्टसंबत्सरनिकटकालभवः भारविः, इति निश्ची- 

यते ॥ ६ 

िरातार्थुनीयम् } भदाफान्यप्य शरस्य कथावस्तु महामारतस्थवन- 
पणः उपात्तम् सस्ति । सुखपद्यानि ए व्र मापेः दुलभां कविपरतिभां 
म्यञ्जयन्ति। महाभारते रान्यनिवौसितः पारडवाः खदौगेत्यं चिन्तयन्तः 
मिथः कथां भङयते । 

छत्र तु कचिःपतिभानोत्यापितः अन्यथा एय समणीयतरः पलु कथारम्भः 
पठते । तथाहि, दुर्योधनस्य राञ्यव्यवस्थाबिन्ञानारथं युधिष्ठिरेण कोऽपि 
शुप्तचरः न्ययोजि । स च सर्व दृत्तं निशृतम् अधिगम्य वनेवसन्तम् एषे 
स्वस्थामिनम् उपेत्य यथादिदिवं तमै न्यवेदयत् । लोकरखमैः व्यापारैः भरना 
चित्तं वशयितुं यतमानं दुर्योधनम् भनागरणये द्रौपदो नचिराद् दुर्योधनेन समं 
युद्धार्थं पाण्डवान् भरोदसादयति ८ इति प्रथमः सगः ) । भीमः श्रोजखिधिः 
शब्दैः द्रौपदीपतम् धतुमोदते ! युधिषिर कृता परतिक्ा ्रयश्यं पालनीया 
इत्येव स्वाशयं प्रकाशयति ( इति द्वितीयः समैः ) । श्रथ यदच्छया महर्षौ 
व्यासे तन्न धागते युधिष्ठिरः विषयेऽत्र तं परामशं याचते । स च 'हिमाद्रि 
गत्वा तत्न परित्वा भञैनेन देवसादायकं भापतज्यम्" इति उपदिशति । 
कोऽपि यत्तः सदसा तच्रागत्य श्रजँनस्य हिमवन्मागेदशेकः भवति ( इतिं 
सृतीय समैः ) । श्माचतुथेसगोद् पकयदशसगोत्--देमन्तं हिमां जलफेिं 
सायंसन्ध्यां, सूयौस्तमय, चन्द्रोदयं, दथा च इटशं वहुवस्तुजातं वणैयतां 
कविना महान् चयत्कारः सचेतसां धेदसि उसायते । यथ पूं छन्दुनेकृेण 
शिवानीकेन सह् ततश्च किरातबेषधारिरा स्वयं शिवेन सह श्रजनयुद्धस्य, 
रिषि च प्रीते जति श्चज्ैनाय दिन्याखदानप्व वणनम् यत्र अधीयते ।] 
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पद्यं निमितं, क्वचित् अरथ्रयर्तेषः कृतः, क्वचित् दकतिण-वाम-दिकूपारते 
छषपि पाठक्यस्य चदवुरुणता दशिता 1 

न नोनलुन्नो जुन्नोनो नाना नानानना नयु । 
छन्नोऽनुन्नो मयुन्नेनो नाने नाुत्नरुननजुत् ॥ 

इत्येतवे षयं फेवलल नकारेण पदयान्तैक तकारसहितेन कृतम् धस्त ॥ 
(७) काव्येऽत्र न दीघेसमासवाषुल्यं भ॒व धरथंमान्य' प्वचि- 

दसि ॥ 
(न) व्याकरणानुसरणे भारवेः मद्द् श्रवधानं पश्यामः । सच्च स 

श्मानः पूर॑भाविनं कालिदासम् उस्व॑भाविनं च माघम् उभयम् पि 
श्यतिवर्ैते। तथाहि, श्ननेन यतने भूते लुड् अनयतने लङ इतिहासक्था 
एने च लिट् अयुः । माघेन >७२ छतः श्रनेन च केवलं दशषतवः लुङः 
प्रायोजि॥ 

(£) दन्दः शात्त्रे च छस्य परमं प्रावीरयं विलोकयामः) क्यचिद 
हि एष दुष्प्योऽ्यम् धग्रसिद्धम् श्रपि दृत्तं शलं भ्रयुड कते । तयथा द्ादरो 
सगे छननेन फेवलम् उद्गताच्छन्दः प्रयोगः छतः । प्रायशस्तु श्ननेन नान- 
विधानि सस्लास्येव शृत्तालि प्रयुकानि । पच्वमे एकस्मिन्नेव सगे पोडश- 
विधानि दत्तानि लभ्यन्ते । भवभूतेः प्रियं शपरिीृत्् श्रतेन फदाचि- 
देव प्रयुक्तम् 1 

च, 

(२०) मष्टिः (६०० मितस्य सीएवत्सरम्य अभ्य) 
भद्धिकितेः सबणयधं नाम महाकाव्य भद्ध काथ्यम् इव्येतन्नाम्ना 

सुप्रसिद्धम् ्रस्ति । एतद्धि रामायणकथान्याजेन पाठकानां सुखं व्याकरण- 
शिक्तं ददाहि । शरस्य चत्वारः खण्डाः द्वादिं शतिः सगौश्च सन्ति । प्रथमे 
खण्डे ८ श्रा्यात् चतुर्थसमैरयन्तं ) भ्ररीणं नियमाः प्रदरिताः ! दितीये 
( पञ्चमात् नवमसर्गपयेन्तम् ) य॒ख्यनियमाः । वतीये ( दशमात् योदश. 
सगेप्थन्तम् ) श्रलक्णः 1 छत्रैव रण्डे श्रयोद्रो सर्म संस्छतपराक्रतभापा- 
समक्रानि पद्यानि निबद्धानि सन्ति । च्ुर्थे खस्डे ( चतुदशात् द्वा्िशसगै- 
पयेन्तम् ) दिषियलक्सर प्रयोगाः दरितताः ॥ 

श्मैसी । भद्धरली सममा सस्ला चास्ति! परम् श्नोजसः शब्दार्थचाक्- 

चिक्यस्य च थन्र घभावः खल वरते । कालिदासे यत् उपमासोंदय , 
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मारवौ च यद् धरथंयलं उ्टुभयम् रपि दुरापम् । दीर्घसमासः जटिला्ैश्च 
परं शैली सस्य सर्वेया यक्षा । लघ्वक्तरास्येव छन्दांसि भये ध्यनेन प्रयु- 
कानि 1 कात्निचित् पानि शस्य रमणीयतया ऋलिद्ामपयैः परतिसपरधमानानि 
श्व खलु दृश्यन्ते । यथा, 

रामोऽपि दागदसप्येन तप्तो, वयं तेर् वन्धुभिात्मवुल्यैः 1 
तप्तेन तत्तस्य यथायसो नः, सन्धिः परेणास्तु विमुव् सीताम् । इति । 
काक्लः। श्रीधरसेनस्य श्रये वलभ्यां भट्टिः खकान्यं रचितवान्-- 

इति तावत् तेन स्वयम् उक्म्। चत्वारः पुनः श्रीधरसेनास्याः रूपाः तत्र 
वभूव: । चर्मश््च तेषां ६४१ तमे खीष्टब्दे परलोकं जगाम । तस्मात् 
८६०० भितस्य् खीष्टाव्दस्य निकटे भद्टिः श्चवर्तिष्ट' इति श्रसुमीयते । 
वृदधयमाणामिः युक्तिमिश्च कालः एष पुष्टिम् चाप्नोति । 

(क) ` व्याख्यागम्यभिदं कान्यम् उत्सवः सुधियामलम् । 
हता दुर्भधसस्चास्मिन् विद्वत्पियत्या मया ॥ 

इति भामहोदाद्रतं पयं प्रायः श्चक्तरशः भद्धिकाग्ये भवलोक्यते । तेन 
भ्मामदपूरवं भट्टिः अभूत्" इति श्रचुमातु न दुष्करम् 1! 

(ख) नदि भद्टिरचितालङ्कारेषु दर्डिभामहयोः श्रलक्कराणां काऽपि 
दाया श्रज्ञोक्यते । तेन दि दरिडभामदपू्वतनः भदः प्रतिमाति ॥ 

(ग) ज्याकरणपारिढत्वप्रदशेनेः माचेन भट्टः शयतः इव दश्यते ॥ 

दोऽयं मदिः १ शवथ कोऽयं मदिः इति तावत् सनिश्वय वक्तु न 
शक्यम् । केचित् "्वत्सम् रेय श्रयं भटः, इति तकैयन्ति । वरसद 
ग्याकर्ण स्खलितानि वीत्तमाणानां तु न तयो; केयं मने प्राह्यताम् वलम्बते। 
केचित् तु “भद्रि इत्यस्य एव पधं शर्पं मद्धिशब्द् मत्वा मदिक् र्योः 
श्मभेदम् ्नाकलयन्ति । "न हि वतसमद्टिः, न च भषृषरि, पि तु कोऽपि 
शछन्यः एव कविः भद्धिः आसोत् इति तु ददं संभान्यते ॥ 

(३९) माधः (६५० मितात् ७०० पितं खीाब्दं यावच्) 
सं्छतमदाफान्यम्रणेवृणां मध्ये अतिष्ठं पदं खलु मयेन श्रयि- 

" ष्टीयते ¦ माघकराग्यमित्यपर-नामधेयक्र शिशुपालवधं नाम वसणीतं काव्यं 
महाकान्यम् श्राल्कारिकैः चाज्यायते ¡ ुःएचिदेयैः भारविम् रपि माघः 
अतिशेते । गाप्तप्रिढतेषु-- 

भ्म 
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सावद् भा भारेर् भाति याचन्मायस्य नोदयः । 
उदिते ए माये भरवेर् भा सेस ॥ इति।॥ 
उपमा फालिदासस्य भारवेरथं गौरवम् । 
दरिदमः पदलालित्यं माये सन्ति चरयोरुरः । इति च" 
मधो भाच इषां तमः कभ्पयितु' जगत् } 
श्लेषामोदभरं चापि सम्भावयिदेमीश्वरः ॥ इति च 
सुरः पदचिन्ता चेत् तदा मापे मि दरू । 
संसरि प्रदचिन्ता चेत् तदा मपि मति कु ॥ . 

इतिं च तावत् भरसिद्धम् एव ॥ 
शिशषालवषे दाविशतिः सगः सन्ति 1 श्रच च युधिष्ठिरस्य राजसूय 

ध्रीकृष्णकरतः शिशपालवधः कथायस्युतया उपात्तः । मदाभारतस्था सरला 
फथा माधदृस्तगता भूवा विचित्तिविशेपशालिनी जायते । "महाभारते 
एकयैव पठक्त्या समाप्यमानं यज्ञवणएनं मामे शब्दचित्रं सद्भासते । महा- 
भासते विवदमानयोः पर्तयोः सविस्तरं घएितानि मतानि इह॒ सक्तेपेण 
उनि । मापे सुस्ययुद्धात् पराद् जातम् उपयुद्धादिकं न श्रतिपकतिसेन्धः 
भयत दूतैः एय कवं दश्यते! परविमहयुदाच्च पूर्व प्रल्यनीकसेन्ययुद्धं भवति । 
श्रस्ति नूनं माच तादृशं किमपि वर्ण॑नशक्ति वैभवं येन हि स महाभारती- 
यायै सर्वथाऽपि महाकान्यविपयानहयै कथायै पएवंत्रिधाम् चदूमुदषप- 
सम्प आदत् । भारविणा खश्सव्ये ह्रः, मिन च खकाव्ये दः स्तुतः ॥ 

शैती- 
(९) माघस्य विपुला वणेनसम्पत्तिः महती च ऽस्मे्ताशक्तिः विलोक्यते! 
(२) श्चनेन महान् खलु कामसूत्राध्ययने श्यायासः उपार्जितः घ्नासीत्' 

इति भाति) धतीव रमणीयानि मधुराशि च शरस्य श्रुरागव्णनपराणि 
पद्यानि सलु सन्ति । एवं स्यपि क्वाचित्कः विन्तारः थप्रीतिकरः एव 
पाश्चात्यविदुपां सवथा भवति ॥ 

(३१ माघकाव्ये या सुन्दरलङ्कार्योजना सा अन्यत्र दुलैभा । श्रु 
प्रसेपु शस्य रसपन्यं चसट्फ्रम् दपलमामहे ( 

श्रभिघाय तदा तद्त्नियं शिशुपाज्ञोऽनुशयं पर गतः । 
भवतोऽभिमनाः समीहते सरुपः.कठुं सुपत्य माननाम् ॥ 

'इत्यदिपु प्येषु श्तेपोऽपि अस्य मधुरः ॥ 
(४) प्रायेण सायन्तं कान्यम् छस्य ्रमसाध्यं दश्यते । शब्दार्थसतौन्दर्यो- 



१० संस्कृत सादिवेविदि्ः {[ चतुर्थोध्यायः 

स्पादने च मावः मद्धिकमारदासाभ्यां सह् स्पधंमानः इव शवलोक्यते ॥ 

(४) रस्ति च तत्र माधे भारौ च. मावसराम्यं । तयथा, दन्दो 
दविष्ये सिसवस्य तुर्यसगैः शिशुपालस्य तुयलोव सर्गेण तुलामहेति ! बाद्या- 
फारपरकाए्विविधविधयैचित्ये च किफतम्य पद्वदशेन सगर शिशपातीयनव- 
देशस्य समस्य साद्य सुदर्शम् 1 चत्र हि चक्त-गोमूतिका-सवेनोभद्रादीना 
श््दमलक्कायणं निपन्ध. दृस्यते । श्य एृतीयस्य पशचस्य प्रयः चरणः 
छयेन लकारेण, द्वितीयः तकारेण, ठतीयः भकारेण चदु रेफेण 
विरचितः श्रि । क्वचित् कषचित्त् मापरचनायां भारविकृतौ इय गहनः 
नीव्युपदेश्वः शक्षः यचनोपन्यासच्रापि उपलभ्यते । तयथा, 

नाम्यते दैष्टिकतां न निपीडति पौन्ये 1 
शब्दार्थौ सत्कथिरिय देयं विद्वानपेचते ॥ इत्यत्र ॥ 

(&) माचस्व याचि स्ष्टता मुरता ऊर्जसनना च काऽपि निपिषि 
विधिना ' वीरोकिपु वु श्रस्य पिरशिष्टा पभ्रमावशानिता श्रवलोक्यते । यथा, 

नृतो भिरं न गमीति जगति पटदधैर बिपुप्यसे 1 
निन्यमथ च हरिमचेयतत् नर फ्मणेय पिकसत्यसत्यता ।इत्यपर। 

(=) उ्यायर्एस्य नानायिषौनाम् तदा्रणानि ददतोऽस्य च्यक 
परिश्षमः धम्य सुण । चपि माम मदि वीचय वम् प्रतिरर्नितुममेन 
एष माधेन स्वन्याकरणयिक्तानं प्रदृश प्रयतितम् ]] 
कालः- 
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(३३) श्री षः 

( ११५० मितात् १२०० मितं खी्टसंत्सरं यावद् ) 

संस्छरृतसाहिव्येतिहासे यैषधीयचसिति नाम (सक्केाथं यत् नपम्" 

इति प्रसिद्धम् ) श््तिमं महाकाव्यं कन्नौजाधिपतेः मदहाणनजयचन्द्रप्य 

परिगृदीतेन श्री दर्पेण द्वादशशतकोत्तरद्धं लिखितम् । च द्वाविंशतिः" 

सौः सन्त, दमयन्तीपरिणय-पयैन्ता च नलदथा वरयते \ चरमे सग 

नायकनायिग्योः मिथोऽनुरागरल्ञितसम्बादेन समां त्रनतः काव्यस्य श्रय 

निर्वहणं सावशेषं समस्ति 1 ताकिकिण सत।ऽपि श्रीदे विवादकथावर्णने 

कामसूत्रं यत् काव्यपरिणएतं छृतं तेन महती शरस्य कविप्रतिभा श्रमिष्य- 

व्यति । अनल्पकविप्रतिमावशादेव चयं तार् सरल कथाम् शपि च्पादाय 

पतादृग्रमणीयम्टाकाग्यप्रणयनं शचवकार। काव्यम् शस्य भारतीयैः षान्य- 

मभततेः महााव्यसंक्षया ठ्यद्ियते । न चात्र काचिदू श्तिशयोक्तिः पिभा- 

ज्यते । “काव्यप्रकाश मम्मटभद्स्य भागिनेयः किल श्रीदः धभृत्। 

सग शरेण तस्य दशितं नैषधं विलोक्य वु मम्मटेन भरितम् शमदो वत 

प्िशि्कालपू् चेत् काज्यम् इदं मम चच्पयम् ्नवातरिष्यत्+ नाऽहं 

स्वकाव्यस्य दोपप्रकरणा्ंम् उदाटरणान्बेषणे तादशं महान्तं केशम् 

छन्यभविप्यम् ! इति 1 एवं या दन्तकथा भ्रूयते, शअरनितिष्टतविदां मनो- 

रखनमात्रम् एतत् विज्ञेयम् ॥ । 

श्ेपरचनायां मद्यनिपुखः धीदपैः सुरिलष्टां भापां प्रयुद्षने चतुर- 

मधुरया च भद्रया मनोगतं वाचि निवेशयति । पद-पदान्तगताः श्लुपरासाः 

श्रम श्रतं सेचन्ते । ममपरेऽपि भन्ये केवलम् प्कोनविशारिविधानि छन्दांसि 

शनन भ्रयुषानि 1 उपजादौ वंश्ये च श्चस्य महतौ प्रीतिः प्रतिभाति ॥ 

¶--खददनस्रगटस्बाचादरीनि भ्रन्यान्तरासि शपि एप प्रयिनाय ए 

--श्वीह्पः पषटिभिः पिशष्यु्तररतेन वा सरमः युतं नैप प्रणीतवान् । धव- 
शिष्टाश्च सर्गाः कदाचित् व्राः मविप्यन्ति* दस्य पि केषित् कथयन्ति (विले. 
कयवां षस्यनाया्ेहवः पु दिष्टशी भरू संस्कृत लिटरेचर दठिामा प्रन्यः 

भ्श्षमं ष्टम् )। परं श्सम्प्रनि ठउप्टम्यमःमाद् प्रन्याद् पिष्टं पिः 
विहितान्) दति संरपाऽस्टष्टं न मावि 1 
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हरविजयव्ं सरवरि सहाकान्यानि इमानि सुप्रसिद्धटीकाकारेण मल्नि- 
नधन ्याल्यातनि कभ्यन्ते ॥ 

(३४) का्यकन्तौरः कवयः। 
(९) वत्सभद्िः (४५७२-२ घी) । मन्दसौरस्य सूथैमन्दिरे भरर मिते 

पिक्रमाव्दे समुक्कीणीयाः प्रशस्तेः कर्ता फिल्ञ कविरेषः । प्रशस्तिश्य गौदी- 
रीतिनिषद्धा दीषेस्मासबहुला । साहित्यसिद्धान्त घिज्ञताम् त्मनः प्रकाश- 
यितु कवेः मदान् प्रयासः अवलोक्यते णच । प्रशस्तौ छत्र कविना दशपु्- 
भिध-नगरषणनं वसन्वशरदवणेनं च योजितम् । यसन्ततिलकाप्रयुसामि 
हादेशयिधनानाघ्त्तानि श्र प्रयुक्तानि । क्वचित् क्वचिद् युग्मधिरोपकादि- 
कम् श्रयीनुतमरशच्दरचनां च रुचिरां पश्यामः । तयथा, द्वाविगो पये राज- 
शुराश्रणनपरे मथमचरणत्रये कोमलानि पदानि राजद॑श्डशक्तिविणोनपरे च 
चतुर्ण दवि्ूसपपक्त रपणेकदत्तः) इति परपक्तरणि धीतामदे । एका- 
दशद्ादशयोः पदयोः मेषदूतम् संहारं च श्रलुक्तु प्रयतितं कविना 
इति भाति॥ 

(२) सेतुबन्धम्। 'माहाषरराछृतनिवद्धं कान्यम् अदः कविना क्मीर- 
चरूपतिपरवरसेनकारितस्य विरस्तासेतोः स्मारफस्वेन कृतम्” इति षदन्ति 
दरिड-चाराम्यां शशं अर्त॑सितम इद् कालिदास्छतितया सलु प्रसिद्धम् } 

दीषे्षमासवहुलत्यात् त॒ धस्य न तथा संभाग्यते ॥ 

(३) मारद्पसङृते जानकीहरणम् (सीटसपमशातकोदिवम्) । (क) 
पू काज्य्य श्वस्य शन्द्प्रतिश्ब्द्ाः सिद्लमापादुवादेः एव विदितः श्रभू 

श्रथ रिद्लिस्वालानन्तरं तु मूलम् चपि दरिणापये प्रकाशत गतम् । 

(ख) (५१७-२६ पी° ) (िदसीयः नूपतिविशेषः, यः प्रि कालिदास 
मृत्युदः भूत, रस्य फकतया गृह्यते ] दु.संभवं तु एतत् परतिभाति । 

प्रतिपाया्ेदसा रघुष॑शायुकारे काव्ये चन्र पश्च्विरातिः सगः सन्ति 
भथमे सगे अयोध्यायाः महाराजदशरथयस्य तत्पत्नीनां च, वतीये जलकैलेः, 
यसन्वस्य सूौस्तमयस्य रात्र्याः प्रमातस्य च, अष्टमे पुनः सूयौस्तमयस्य 
राश्याः च, एकाद षपता, द्वादशे च शिशिरस्य रमणीयानि वनानि 
निर्ैश्य सामान्या चैः चरनराक्तिः सलु ्ासोद् इति खवसीयते 11 

(ब) फालिदासस्व भ्मावः ¡ कयावस्तुनः शैल्या च निधीरणे कयैः 
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काल्िदास्ाधमण्य ष्टं लद्यते । रघुवंशे द्वदे सगे यथा यश्च धरैः 
श्रतिषादितः कालिदासेन स एव तयैव च जानकीहर्णकतौ भमि । अपि च; 
कालिदासस्य शरियेषु सौ माम्यफला हि चारताः (> सं० ॐ» १) शटयुक्षिरेव 
जानदीहर्णे स्वामिमम्मदफलं हि मण्डनम् इदयुस्त्या श्रुकृता । अन्यच 
कुमारसंभवे श्रमे सर्ग दम्पद्यनुरागस्य यादशं वणेन तादृशमेव जानकी- 
रणेऽपि श्रष्टमे सग ॥ 

(ड) शैली । (१) जानकीहर्णस्य शैली वैदर्मासितिमयी सुन्दतुपास- 
शालिनी चासि ॥ 

२) चारुता श्रस्य कान्यस्य विचचिष्ठो गुखः । छध्यापफप्रवरकीयमतेन १ 
दि रुचिराः खलु श्रध श्बष्दाथौलद्कासः, स च छन्दसां यणौनां च चमत्कारः 
यः संृतभाषाम् श्रन्तरा न्यत्र छरजषभ्यः। 

(३) चेतोदरस्थितीनां चिद्रणे क्वेः भती निपुणता दश्यते । तथ।६ * 
सखीसौन्द्यं षणंयन् स पाह 

पप्यन् हतो मन्मथयाणपातैः, शको दिादु' न मिमीत चलुः 1 
उरू विधात्रा दि शलौ कथ तावित्यास तस्यां सुमतेर् विञकः ॥।इति ॥ 
श्रपरिच, करीटापरस्य वालरमस्य वालमावम् श्रालियन् स धाह-- 

नस राम दद् पय यात इत्यनुयुक्छो निताभिरम्रतः। 
निजषस्तपुसगरूनाननो, पिदघेऽलीकनिलीनमर्भकः ॥। इति ॥ 

श्रच्मत--घलचम-ममोवित् - पर्वतोद्र--जम्पती-सौर्यग. 
प्रिफपरभूरतनाम् शप्रसिद्धानां पदानां प्रयोगात् कवेः व्याग़रणुप्रियसं सुपस 
च्छृतमापाश्रयोगाच्च भापापारिडत्यम् पि प्रस्य स्पष्टम् ॥ 

(५) छन्दोपिकषनि च फविः श्राभ्यन्तरिकः सलु यासीत्! द्थाद्ट, 

द्वितीये पण्ठे दामे च सरग प्रासुयख श्रलुष्टुप् , वृतीये पञ्चमे नवमे द्वारो 
घ समु प्रायेण वेश्यं प्रायोजि कविना ॥ 

(य) पलः । (ख) चस्य फार्ि्तदुन्तिः {प्रमि ६५० स्मौ) पर्सिचिता 
घमूष श्त्यत्र सन्देहो नालति ॥ 

रा) मपि छस्य पमे धकं प्रविपलितमिव द्यते तमाद् घय मायान् 
प्रायोनः रिष्यति ॥ 

१--कोपहत" पु दिस्ररी भार संष्ट्म सिररेखर नामद्चः ग्रस्य पारयंम् १२१ 
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(ड) वामनेन प्यस्य चरणारम्भे खलुः अयोगस्य इु्टतवस्य यद् उदा. 
हुप्सं प्तं त् जानकीहस्णे प्राप्यते ! तस्माद् श्वामन्य जानरीहरणं 

दृष्टचरम् श्रद्, इति प्रतोयते ॥1 

ध) जामकीहरणं कतुः स्ुवंशे स्थिते रुषि । 
कविः कुमारदासव्च रावणश्च यदि त्तमः 

इति पये राजरोलरः किम् इमं प्रशंसति । तेन हि लीषटसप्तमशतका- 
पराद्धे कदाचित् रमारदासः श्रवर्विष्ट' इति चतुमीयते ॥ 

(४) यारपतेः गउडवह (अषटमशतकम्रथम चरणे) ' गउडवह (गौडवघय) 
नामकं प्राणूतनिवद्धं फान्थं वाक्पतिना सीषटाष्टमशतकप्य उपाये भागे 

प्रणीतम् । श्रत हि वाच्यते श्रभ्युपपव्रा कान्यङन्नाभिपतिना यशोवर्मा 
एतः गउड {(गौड)-दप-यिेषस्य न्यक्कारो वशितः । चत्र दौधेसमासप्योग- 
दशनात् कायते यत् मविल्ट-प्वना-वादुरे-सम्पादने भरति संस्छृतकविपु या 
विशिष्ठ परवृत्तिः आसीत् प्राकरतकचयोऽए तस्त सप्रहयन्ते स्म' दति । काव्यार्थं 
च वाकरूपदिः भवभूतेः श्रधमणैः सलु बभूव ॥ 

(५) (ादशरतकीयस्य) कत्रिराजस्य रषिवपाएडवीयम् 1 शएचव- 
पाणडवीयस्य कतो कयियाजः सूरिः? इति परिडितः) इति चाप्वभिख्यायप्े { 
राघपपारुडवीयं भाम फान्य॑ १६६० भितं सीष्ट सम्बत्सरं निकषा कादम्बफा- 
मदेवाभिधस्य तपस्य परिगृहीतेन सता कविना कृतम् दति भा त ‹ काव्येऽव्र 
श्तेपरचनया समायसीया महामार्तीया च कथा युगपद् चिव } यथा, 

ध्टपेण कन्यां जनक्षिन दिद्सितम्) श्रयोनिज ठम्भयिबु' ्यंयरे 
दविजपकर्येए स धर्मनन्दनः, सदाऽयैजस् तां युवमप्यनीयत ।}* 

प्वाण-ुवुरधुतरज नदि कयन्तरं श्लेयस्यनाया मा् अतितेते, इति तावत् 
केचिना स्वयं स्अविपये प्रोढम् क्म् 

१, स धमेनन्दुनः ( भजापालकस्वाच् चतुवंयाधमधघर्मवर्धको रामः, धर्मस्य च पुत्रौ 
युधिष्ठिरः ) द्विनापकरैण ( द्विजचाप्त उत्तमेन--िष्वाभित्रेण भ्यासेन च } 

मृपेण जनकेन (नृपेण सीरष्वजेन, पितर रूपेण दृण द.पदेन च) दित्सितं (दातुम् 
दष्ाम्) श््योनिनं कन्यां ( सीत्ा-दरौपदेः उभयोरपि श्रमालुपीस्याद् योनिजाः 
दसि वरिशेषणे ) सम्भवित सहानुजः ८ खलदमणः साज नादिकव्च }) स्वयंवरे 
स्वम् श्चपि अनीयत ॥ 
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(६) हरदत्त्रि दिरवितं राधवनैपधीयम् । धक्ञाततिथिके कान्येऽत्र 
रामस्य नलस्य च कथे समं विति । 

(७) चिदम्बर-रचितं रायद-प(एडवीयं यादकीयस् । फन्पेऽ् 
रामायकीया महाभारतीया भागवतीया चेतिकथोत्रयी युगपद् वशिता । 

(८) हलाधुधछृतं कविरदस्यम् ! किया-रुगवली विशदीष्ु दश 
मशतके कान्यम् इदं प्राणीयत । प्रसदगादू रषटकुट श्प कृष्णस्य (६४०-५६ 
सी) भरशस्तिश्यात्र छता । 

(&) मेरठ; (भव मेरठ इति (्दरितपकः, इति च विदितः) मारु 
नाम ननृपो मेर्ठस्य हयमीबत्रधं शशं तुष्टाव । वात्मीङि-भवमूति-राजगेखश- 
तुल्यां कयिपद्धीं प्राप्ठवतोऽस्य कान्यजगति पतिष्ठा स्ष्ठा । मसेन च 
भारवि-सुषन्धु-वाण-कन्ताऽस्म प्रचा । सुमापितेपु कतिचित् पद्यानि शरस्य 
नाम्ना स-गृदीतानि लभ्यन्ते । पष्ठशतकोत्तराऽयं लकते, इति श्रलुमीयते ॥ 

(१०) मागः । श्रनन्वरम् उपरि समरूठनामधेयो मा्गुप्तो नाम 

दपः स्वयं फविः धरासीत् इति तावत् प्रसिद्धम् । फटणमतेन फरमीरपतेः 
भ्रयरसेनस्य दृपान्तरेण श्रल्यवदितः पूं पुरुषः स स वभूष । केषित् वु 
फविकालिदासाद् अभिन्नमेव मावृयुप्तम् भाचक्तते । न च तत्र प्रमाणं क्षिमिपि 
समीसीनं दश्यते । भपए्तनाटयसाखे रका फाऽपि श्चनेन एतो दति ् रूयते । 
केवलम् उटूघरणान्येव परम् श्रस्याः टीकायाः उपलभ्यन्ते । कालश्चास्य 
रुप्परिच्छेदः ॥ 

(११) राबशणार्जुनीयं (सप्रमशतशोपर्ठे जेन) मौमकेन रचितम् । 
फाव्येऽग्रसप्तविशतिसरमेनिषद्धे एवखस्य श्रजनकार्तयीवस्य च तह कथा 
भ्रा । उयाकरणनियमन्वाख्यानारं ्रणयनम् धस्य खलु यभूव ॥ 

(९२) (नयमरातकीयस्य शिवस्वानिनः) कष्फणाभ्युद्यम् | कान्यम् 

शद फम्मीप्टरपतेः धवन्तिय्मंखः ्ना्रये निवसता यौद्धेन शिवस्वामिना 
नयमशतवको्वरायं ।परयितम् { थयदानरानगद्न् धावतु दादाय पपरिना 
त्र दाच्विणात्यत्य रपधिरोषस्य वौद्धयमंदीताप्रहयं वितम् । धव भासैः 
माघस्य घ प्रमायः सुलत्तः । चत्र दपषटननागानन्दोघनेश्चापि उपज्ञभ्यते ।1 

(१३) कद्म्परी-कया-तारः! मदाण्रज्यपसिपाटीम् श्रनुपत्य पश्मी- 
रामिसनः अभिनन्द; नयराने खदृम्यरी एपासारं प्रणिनाय ॥ 
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(४) (दवादशशतकमवः) सद्द । कमीरभिजन एव पेभेन्र 
१०३७ मिते धीय महाभास्त-कथासारल्यां भाएमञ्चरी श्रफीतचान् 

१०६६ रिते कालि श्रयं दशावतारचरितं चकार । अन्र मगवतः पुगतस्य 
चिम् अपि नवमावतारतया वित् } रामायरमेघ्चरी पद्यकादभ्यरी 
य स्येव फवेः कृती ॥ 

(४) (इादश.शतेक-जातस्य) सङ्ख्य श्रीकएटचरितम्। मड.पोऽपि 

कमीपमिजन एव यमू । श्रीकण्ड (शिव) कृतं त्रिपुशसुर्स्व परामवं एथाः 
प॒ष्ठुतया उपादाय तेन फान्यम् इद् उ्धरचि ॥ 

(१४) (५.२ मिते सशब्दे रचितं) रामचन्द्रस्य रपिर रश्ननम् । 
कष्य घ रचना श्रयोष्यायां किल निष्मन्ना । श्रतुलोम-अतिजलोम-पाठेन 
ह षदं॑क्रमेण श्ृद्टपाएगरन्तस्तौ समैयत् विदुपां प्रियंभावुक 
पीवेति । 

(१६) कतिपयानि तैनकाव्यानि । जैनसािवये प्रसिद्धानां कतिपय. 
काव्यानां पर्वियः ्रपस्तात् प्रीयते । 

१, पादिरज्त यशोघमेचस्तम् । रत्र चत्वाएः समः, ६६ 
संख्याकानि च पएयानि सन्ति! 

२, ( ११६० मितस्य ११७२ मतस्य च कल्य सध्ये एतं ) 
हेमचन्द्रस्य ॒त्रिपष्टि-शराकानयुरुप-चरितिम् । दश्ष-पवै.निषदे 
कोव्येऽ्र जिन-धमीलुयायिनां श्रिपषः प्रेठपुरुषणां चरितानि 
निबद्धानि । तत्र २४ जिनाः, १२ चकयतिनः, ६ वाघुदेवाः, ६ 
यततरेवाः, ६ पिष्पुद्िपद्च सन्ति ! वृत्कायं मनः शान्तिकरं च 
सदपि पाव्यम् शद् दतु पिये; श्रष्येयम् अस्ति ॥ 

३' हपिवन्दस्य घमेशमोप्युदयम्) चत्र एकर्विशतिसगेषु पच~ 
दशस्य तीथंकरस्य धमेनायस्य ` चिम् उपथारितम् । कालोऽस्य 
शछनिर्णीतचरः ॥ 

(२५) सी-पट-शतके सेस्छेतस्य पुनरुनीवनम् अभूद 
इति पादः । 

पलो. (त दत्तः त (माप्त) किचैतद् नः रित्तयि 
तुम् भति ) इतिनामरे खमे यैस्समूलरः पीष्ट-प-शएवकसध्ये संछतस्य 
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पुनरुष्जीषनम् अभूदु, इति पादम् उद्भावय, यः सलु पिविधापत्तिदोषदु्टो- 
ऽपि कततिपयवपौणि प्रचारम् चाप ॥ 

भशशकादिभिः वैदेशिकः पुन' पुनः छृतानां भारताक्रमणानां हेतोः 
श्रा्ययोः दयोः खीषटशतकयोः संसछतस्य चभ्ययनाध्यापने लोके विस्टृते' इति 
कल्पना-प्रसूतिः खलु वादोऽयम् श्यभवत् । वादे चाऽसिमन् वच््यमाणाः विभरति- 
पत्तयः शप्रतिसमावेयाः भवन्ति- 

१, भारतस्य प्चमभागमात्रं लज शकैः जितम्। 

२, स्वभितेए देशेदेशेषु रपि ते दिन्टु-र्म-दीक्षिताः भूत्वा न केलं 
दिन्दुनामानि श्चपितु संस्छृतभापाम् श्चपि अगृह.एन्। उ ( ऋ ) पभषत्तो 

नाम तेषाम् छन्यतमो नृपः संस्कृत प्रछत मिश्रायां भाषायां स्माबदानानि 
शिक्ञालेखे उत्कीणौनि कारयांयभूव । कनिपकोऽपि स्वयं वौद्धधमस्य मह~ 
मिभावकः फिंल्त वमूव ॥ 

३. शराकनपाश्रये एव मधुरायां भारतीयवास्तुकला सन्नतिम् भाप 
इ्यत्र च नास्ति फोऽपि सन्देहः ॥ 

श्य श्राधुनिकैः शनुसन्धानैश्च वादोऽयं सभेथा ष्यस्तो भयत । 
अ्न्थस्य श्रस्य पाठरानां नैतदू श्वयिदितं यदू श्यश्वधोपो नाम प्रथिनयशाः 
वौद्धमहाकषिः परिदितमतल्लश्व सोष्ट-अयम-शतके चठंमानः श्रासीत्, तदा च 
छप्रत्यवस्यैयं रंतगौस्यं विललोश्यैव यौद्धवर्मभचारार्थं" मिवद्धाः स्वप्र॑याः 
तेन संस्छने एव रचिताः । मैक्समूलणमन्तरं प्रकाशं गतौ सीष्-दितीयशतकीयो 
नासिङ-गिरनार-रिललेसौ श्रपि दुप्कर्कान्यरौस्यां संस्छवनिवद्धौ श्राख्या- 
पिकाहपकान्य शीम् श्नलुदर्तौ इव द्ययेते । तप्मात-'तदानीन्तमाः 
मपाः संस्छनस्नाञ्यात्यन्तरल्िकाः श्चासन्, तदा च भूयिष्ठा संचछृतकाप्यर्चना 
श्रभूदू, इति फलितं भवति 1 चम्तुतस्तु सयो क्रमेण श्चतीताघु श्ततान्दीपु 
निष्प्रत्यूह सं्छृतकाग्यर्चना श्रमयत् । ( ३५० तमे सीष्टब्दरे रथिवाठः ) 
हरिणस्य समुदरगुपप्रशस्तितः सञायते यत् (समुद्रगुप्तः परम-कवि-यत्सल स्वयं 
च कपिः सोदर, इनि । तस्य हि शिज्ञलिनः श्॑शतः ( दरिदि-कालिदास- 
शतियच ) वैद्य रीस्यम व्ंशतमथ दीव समासनहुे गवे ( यत्र समास- 
धिरेषे परशत्यधिक्रतताद् श्यपि छ्रयिरा वणौः सन्ति) निरद्धोऽत्ति। तथा 
च, शुपरवेसयनग्कातत उर्फीणोनि कान्यरीली निवद्धानि शिवयालेखान्तसर्यपि 
मैक्समूलरानन्तरं गवेषदैः भा्ठानि सन्ति 1 दतेन शिलाद्ेसमायेन 
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श्राषठशतकरात् न कदाचिद् विशिप्य च छीष्टीयप्रषमश्तकदये, स्तं 

मूच्छौम् अवाप इति सिध्यति ॥। 
अथ यदररि सैक्समूलरेए उकम् दठशतकप्य मध्या सम्कत- 

साद्ि्ेविषसे सरशंयुग सलु बभूवः इति तस्य सरश आसीत् । "वारणा 
चेषा फुं सनमहाशयस्य वदेयमाण सतम् अनुरंघ्य छता अभवद्” इति 
तावत् परतिभाति । फयुसिनमदहाशयो हि एव किल च्रमटुत--पयिक्रमादित्य- 
नामा कोऽपि उलयिनी सृप ४८ मिते सीठान्द् शकाग् विजित्य, भारताच्च 
वान् वहिष्छत्य स्वयिज्यरमारक विद्म सवस्सरं प्रपतेयामास, तस्य च 
प्राचीनत्य स्यापनारथे तस्व प्रारम्म ६-० वर्स्य पू दर्शयामासर 1" 

श्रथ फलीट-मदोदयक्ृतै शिलाकेखणिपयकायुशोधै निरयीयते यत्-- 
शीत् ववर्य पूरव प्दृत्तो यागदिदा नीं जयवद्धियमाण [यिक्रम-]मम्धत्सर 
शष्तमलेष्टाब्दत् मयूनातिन्युन शतयपपूर्वम् शपि व्यवहियते एम, चयि च, 
सीष्ट पञ्चम शतके एव यन्ति परित मातवादिदेराना राप्रसूपै धिनिष्य 
स्याधिपष्ये स्यापनात् प्ठशतके श्ना पथिमभार्ताद् उत्सारणस्य सभाव- 
नैष न ताथदासीत् इति । यर्सत्य हृणास् तावत् पठरातक मध्ये परिचिम- 
भारताद् वहिष्छना यभूय 1 हृण-सूटेन प्र य्तोधमौ विघ्नन स्लि 
बभूवः न तु कोऽपि विक्रमादित्य । 

श्च ध्विकरमादिस्यस्य समाया नयरल्नतेने प्रसिद्धै कालिदासादिभि 
करचिभि परितश्च पष्ठशक्रमध्ये सष्टतेन पुन, श्राहितप्राणेन भविदन्यपर 
इति तावत् मैक्समूलए उप्मदत । भभिनवैस्तु ्ुसधान प्रयते पषठ- 
शतक मध्ये गिक्रमादित्यस्यैव सक्ता सेधा निराक्रियते । युक्तयम्तरेश् च 
ततोऽपि प्राचीनतर् काल कालिदासस्य निचीयते } ¶न्यच्च) पृ शफे 
संसछृतस्य ये लोक प्रियता ऽन्नतिश्च इतिहासे दश्यते लीष्टपूषं परथमशतपे 
तदधिके ते सलु बभुवतुः इत्यपि वाचत् प्रमाणविशेष पयैवसीयते ॥ 

१, फरगुखनमतप्रवारग्रारम्भप्र शव विपश्चित एताटशसम्बत्रमरवचनदिपये सदि- 

हाया वर्तन्त । महि जयत इतिहासे क्दचिद् एकोऽपि दृ्टान्द अस्य उप- 

कम्यते । अचय "यं ठर्दि; ६०० वपैम्य पूष १ "ङतो न तदोऽप्यभिङेभ्यौ 
न्यूनिम्यो चा ददैम्य पूरव १ इवि भरन ख्य सखमाधेय { 



अथ पञ्चमोऽध्याय 
सगड--(गीतिमाधुय) काव्यानि सुमापिताबल्यश्च । 

(२३६) खण्डकाव्यस्मारम्भः । 

साधारणएतः खरडकान्येतिदासः१ कालिदासस्य ऋतुसंकर मेषदृताभ्याम् 
छ्रारभ्यते । यस्तुत्तु एवंकरणेन स सर्वोऽपि श्रण्यसंस्छवखण्ड काल्यरानाम् 
श्याधारः स्पेक्नितो भगति यप्य परम्परा छग्वेदकालम् श्चभिन्याप्य वितता 
चैते 

भारतवर्षीय खरडकाज्यं ल्तण कालयोः दशां पश्वा चिभाजयितुं 
शक्यते । तथादि- ॥ 

(१) ऋग्वेदकालस्य निःश्वसितं सर्डकान्यं । एतद्धि फाव्यं धार्मिक 
लौङधिकोभयरत्तिप्रधानं दश्यते) थत्र दि छचित् फचिदू ए्रसविपयैः घार्मिक- 
तांशाः सम्मिधिताः । यथा सुमनोदारिणि उपःसुक्े, वीररसप्रधानि व्रिपाशा- 
शतुरीघ्के, वीररमये पुदासविभयसक्तो च । एतैः पण्डकाज्यातुकारैः 
सूक; ऋषीणां ते निन्यीजाः टरयोद्गाराः गमी क्रियन्ते यांस्ते भायः प्रुत्याः 
परोपार्ीभि- शक्तिभिः सह् धरभेदसंसगम् याप्य उद्ारयामाघुः। एते 
ष्च मन्व्ाः सम्यग् विचितैः दन्दोमिः बद्धाः प्रायः सान्त्यालुप्रामाः 

गोयाश्च ॥ 
(२) भीक्एसमयं खर्टकाव्यम् 1 श्वस्य प्ररस्य लदंमाि बाह्यम 

चौद्धभन्येषु उपनिपदसु च उपलभ्यन्ते चत्र श्मिनवधर्मे विज्ञाते जायमानो 
विस्मयः चहुवा सदसा सण्टश्ञव्यीयपद्यतया परुटो बोभवीति ॥ , 

(¶--खपटकाम्यान्तमंतमेव कोपः दूति उद्धः, दति च अभिघीयमानं सुरत्क- 

कम्यमपि शेयमू 1 तस्व जच्णन्तु- 
कोप. स्नोशसमूदस्वु स्पादन्योन्यानपेष, । 

साज्य~कमेयरचितः ख पुवातिमिनोरमः | इति सादित्पदपंये (६, २१.६१०) 
द्रटभ्यस् ¶॥ 

११२ 
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(३) पेतिहासिकं ( छण० ) भावुकं ( ऽद्णपपणलणवा ) वा खर्ट. कोञ्युम् । शस्य भेदस्य उदाहरणानि प्रायेण रामायणे महामारतेऽपि च उद हः उपनिवध्यमनिपु प्रकृतिवशंनेषु चयनते । (४) सूपकसाहित्यान्त्मतं विविक्त शादगौरिकं खरुडकान्यभ् । रूपकेषु यत्र तत्र पात्राणां वस्तुवणेनस्य च शनुरागस्य च पदमस्य; कयः भस्य भेदस्य उदाह्रणतां गच्छन्ति । तदेवं बच्यमाणेन पध्वमपरभेदेन सद खरडवाव्यस्य प्श प्रभेदाः स्गधारणतया भवन्ति । तेषु च पूर्तं दितीयं भक्तिरसमयं तीयम् पेतिहासिकं च निम्नतनीम् भूमिम्, एव चतुथः मध्यमां भूमिम्, उत्तरफाकिकैः श्मरूकमद्दरिमभरतिभिः परतिनिधीयमानः वादमय- स्य स्वतनया्नतया स्थितः पञ्चमः प्ेद्श्र उर््यतनीं भूमिम् अधिकरोति ॥ () उत्तरकालिककवीनां सद्धीएं दाङ्गौरकि वा रहस्यमय वा खणड. काव्यम् 

भवर हि प्रभेदे धर्मभावना कामवृत्त्या सङ्कीर्यते । व्र च भ्रेतुः नयोः उभयो; भावना-दृत्योः फतरा प्रधाना इति तावद् निश्चेतु' दुःशकम् । भकिरसमयेन पेतिदासिकेन च खरडफाव्येन भस्य प्रभेदस्य तुत्नायां कृतायां यथा श्व रतेः भावान्यं श्रष्टत्याः अङ्गनानां च लावरयाऽऽजेखने श्रदयुक्ति- भगुक्िः भयते न तथा पूर्वोक्तोभयत् । श्चनेन खण्डकान्यभरभेदैन प्रशेतेणां महती मेत्तणशक्तिः गभीरानुभूतिश्च प्रमाणी क्रियते । शरस्य प्रभेदस्य बहूनि पद्यानि बचोभङ्गी-बर्येविपयोभयदशा निरतिशयसौन्दर्यवन्ति रतनानि समिति। पु हि पये चातकचकोरचक्वाक्र्टतिपर्तिणाम् अप्रसतुतवणेनेम सानवीय- रागादिनानाजौवनषटृ्तयः निहपिताः । सर्वत्र एतञ्जातयकेपु पयेप॒ पुपाद्- पानां जगतो महद् गौरवं खल्वस्ति, अरतिरमणीयं च तद्व संदृश्यते । रण्डकाज्यं साहित्यस्य बिषिक्तां घायम् भद्गीक्त्य ये तत्मएयने प्रवृत्ताः बभूवुः केवलं ते उत्तसालिकाः (1.32) कवयः अव्यायेऽतर शस्मदू- भ्यानगोचराः भविष्यन्ति ॥ 

(२७) खणडकाग्यकर्तीरः । 
(१) ् वारपिलकषम् । शालिदगसः' सिल एतत्कतौ इति मसिद्धं प्रमा 

णन्तु ने किमपि चत्र उपलभ्यते । शत्र केवलं त्रयोविंशतिः पद्यानि ज्ञम्यनते { यत्सत्यं कतिचित् पद्यानि शरस्य छतीव सटदयद्रदयहयानि । यथा-- =-= १ प 
1--कालिदासस्य ऋतुरसं्टारमेषदूतखपदकाम्ययोः परिचिपस्तु पकोनवि् सदे प्ारम्यः ॥ 
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इयं व्याधायते वाला भ्ररस्याः का्ुकायते । 
कटान्नाश्च शरायन्ते मनो मे हरिणायते । इति । 

पुनश्च, पेशलतमैः उपादानैः श्रन्ननान्नानि निमौय विरक्विना 
किमिति तच्चित्तम् श्रश्मना विरचितम् इति विचिन्त्य दियमानः सोपालम्भ- 
मिव कविः श्राद-- 
कन्दीयरेण नयनं सुखमम्बुजेन इन्देन दन्तमधरं मवपललवेन । 
द्भानि चम्पकदलैश्व विधाय वेधाः कान्ते ] कथं घटितवानुपलेन चेतः १ इति 

सात्तसकान्यम् श्रपि दालिदाक्ृतम् इति विल श्रूयते, श्ङगारतिलुकाद् 

दृए्तरम् श्रपटष्यमाणं तु एतत् न खलु कालिदासप्रसुतित्वक्षम्मानम् घेति ॥ 

(२) धटकर्परकान्यम् | घटकरपैरामिचेनैव कविना कृते काव्येऽत्र 
द्वायिशतिः श्लोकाः सन्ति । एतरप्शेता च कचिः यिक्रमादित्यपरिषन्नवरनेषु 
छन्यतमतवेन प्रसिद्धः 1 चस्मे खलु श्लोके यदि करचिद् मां यमकनिबन्धने 
शअतिशयीत घटकपाक्ते छं तदर्थं॑तोयम् श्रानयेयम्' इति सावलेपं लपति 
कविः । श्रत कान्ये मेषदूतविपरीतं प्रावि उपागरतायां कयाचित् प्रोपित- 
परतिकया मेघञुखेन स्वपति प्रति ्रप्यमाणः सन्देशः घरितः कविना ॥ 

द) लता सष्ठशती । दलाभिधस्य वा सात्तवाहनाख्यस्य वा 

कवे; कृतित्वेन लब्धप्रचारे फाव्येऽत्र माहाराषटपराकृतनिवद्धाः सप्रशव- 
सयाकाः सुक्तफ्लोकाः सन्ति । कविः स्वयं गलोकान् इमाम् प्रणिनाय 
उत सङ्जप्राह इति तद् निरेदुम् अशस्यम् । खीष्टीयपरारग्मिकरातकेयु 
कचिद् श्रसम्ध्ाय॑माणे काले किल श्रस्याः प्रणयनम् समूत् । हप॑चरिता- 
भुखे बाणेन वु एषा श्रतीव उपस्तुता ॥ 

सतया शरप्रमादम् अधीत्तया च भाषया निवद्धा सप्रशती न खलु 
सवेज्ञनफोन्यं मविवुमर्हैवि 1 श्रनेकयिधाश्च प्रसङ्गा श्च वशिता । तथादि 
शश्र गोप गोपालिका-ज्याधिग-मालाकरारिका-शिल्यिनीपरतीनां माना 
जीवनटृक्तीनां कपु सानां मनोदरि वणंनानि, शद्वाररसोदोपनतया स्य- 
तन्त्रतया वा प्रसत्याः विविधाद्गानां बणैचित्राणि, धाचित्क्यः सूष्यश्च 
दक्पथम् श्रयतरन्ति । वथादि काचिद् पिरदिणी श्वैः करैर दयितं मे 
स्पृष्टवान् न रपण" इति चन्द्रमसं प्राथयति, सा पुनः प्रभाते व~ 
परियप्रवासगमनं वारयितुम् अनन्ता खल निशा स्याद इवि फामयते । श्चथ . 
धनः कित् दपादितः पयिरूः सलिद्तं नयन्तीं काद्चन मद यौवनां विलोक्य 
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तां जलं भा्थयते । चिरं तन्यु्लावस्यपिपाघुः सन् स्र यावत् तया ञ्जि रचयति यथां ङ्ग लीरन्रो भयः जलम् श्नधश्च्योतमानं भवेत् तावत् साऽपि वा्राकाम्यावती सती कमात् ततीयमाणां जलथारां तदश्लकतौ पातयति । योयएनेषु महरी परिभ्मतां धरमराणां वषया प्रमायां वर्णां वाड् ताण, सतृष्णं खसष्वरीः शगवमाणानां सगां शाखाच्याणां च वलन हठात् दयं हरते । नीतिसकतियु पणस्य धनं तथा तस्य उपकाराय यथा तत्य घाया प्रथिकान्तरस्यः इत्यायर्थकानि, षिराः अन्धा सोके धन्याः येषु दि भयम अचारुशबदान् न_रवन्ति अपरे च भुतानि न परयन्ति इत्यायर्यछानि च वचनानि पदराहुरणतया श्रवतायौणि । फथित् छिद् नाटयवत् पेशलपरिरि यति-निहपमपि दश्यते 1 तया, स्वप्रणयिनः वैस्य मृदं जिगमिषन्ती कावित् पपि च्नात्मनः मिय्यवृधिक दशनं नाटयति | 

श्रवुह्तयः । भस्याः श्नतुरुिषु भूयिष्ठ मसिद्धा तावदु श्नायौसतशतौ नाम या सलु सोदवादृशशतकस्य चरपत्मागे वङ्घक्तितिपति लदमणसेनस्य राजपरिपदम् प्रलद्ध ं॒गोव्॑नेन प्रणीता । त्र न्नज्या नामफेषु विभक्ताः ` छकारादिक्रमेण उपर्यापिताः शद्राररसप्रधानाः सपतरातसुकश्लोकाः सन्ति । भव श्न्योकत्याः भ्रयुरत्वाद् श्तुमीयते यद् धलद्मरराखस्य भ्वनिसम्मदाये पवैः महती श्राया श्रासीद् इति । यथा न्धना ( ११०० सीष्टसम्वत्सरभवेन ) कृतायाम् खन्योक्तियुक्तलतायां वीरै. च ( यस्य भाविभोयकालः विदितः ) कने श्नयो शते त्था भग्रापि पटुशः शदताररसः गूलो्त्या ( वाटत ) व्याज्तः। मापा भरस्याः संनम् एय, परं कान्यगुरुपततया एपा हालप्रणोतायाः सप्ररत्या श्रपण खलु ॥ 
९ शमपरा च रस्याः ध्लुकृतिः दिन्दौमापानिबद्धा पलगरादु- भूतस्य धिष्टसेलालाख्यस्य फवे. शतिः बिहारोसतसह नाम । घर भायः -ाररसपरपानाः उपसप्रावरुकर्दोहाः । घव्र नायससम्बन्पेन मयनाकेरा- प्रतेषु नानाभावेः समभित्यक्यनि नायिकानां नानारूपाणि निहपितानि ॥ (४) भ्रः । श्व्यन्य (रमं) भणेवतया श्यलिदा- साद् नन्तरं पटु ठावद् भद्रः र्य ! -दश्राररातकनीतिरातक-दरण्य- एव रजयिवा सलु मद दरिः इति तान् लोके परसिटम् । ध्र शवकत्रस्यां 
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प्रथमे शत शङ्गारपमः, दितीये लोकन्यवहार तृतीये च शान्तरस सुख्वः । 
शन प्रयेकं शताद् श्रधिकः श्लोकाः उपलभ्यन्ते 1 सर्वे ते शतकङ्तेव 
कविना कृताः इति तावदु निश्चयेन वल्ुमशक्यम् । चत्रत्यानि कानिचित् 
पयानि शङकन्वलाया,सद्राराक्षसे वन््राख्यायिकायाव्वापि उपलभ्यन्ते 1 फानि- 
चिच्च सूक्तिसन्दर्भेषु श्नन्याम्यकेचिनान्ना अपि सङ्गृीतानि+ 1 श्चथ तस्य 
नीतिवैराग्यशतकूयोः अन्यकविङ्गः शपि श्लोकाः सड गृहीताः सन्ति 
यदि, सन्तु नाम, शङ्गारशतकं ठु तस्यैव उवैरधीप्रसूतिः इति खलु परतिभाति ॥ 

श्रथ फोऽयं भवष्दरि; १ अल्मि्ठ सलु शस्य इतिदृतमिषयकं विकषा- 
घ्म्। न च लोकवातीऽपि किश्चिदूविरिष्टयोधनपया चत्र ! ननु कोऽयं भव् 
हरिः एति श्रपि तावद् अयिनदेदं न ज्ञायते । वाक्यपदीयप्रणेता भवुहरिः 
नाम कश्चिद् वैयाकरणः ६५१ तमे खीष्टाब्दे पञ्चत्वमाप इति, स किल रसः 
छद् शृहत्यागिनाम् ्ानन्देन गृहमेधिनां सुखेन च कृतां दोलाम् धधिरुहय 
्ेदपयोलनाम् श्वयुयभूव इति च तावद् इत्सिद नाश्नः चीनयात्रिणः लेख 
साद्येण ज्ञायते } पएतत्सास्त्यपरलेन 'इत्सिङ.परिचोयितः एप भटहरिः एव 
पपां शतकानां प्रणेता सम्भाव्यते, इति मैक्समूलरमदाशयाः इदद्धितवन्तः । 
न तु किमपि श्रत निर्विकल्पं कल्पयितु" क्यम्, चरमीयां शतकानां कतु; 
ध्रवौद्धतवे वैदान्तशैवत्वात् । नैतानि शतकानि इत्सिडा प्रेक्षितानि वा 
प्रेत्यापि उपेक्तितानि चा इति उभयमक्षि पलु सम्भाग्यते ॥ 

शैली । मद्रः शलोग प्रत्येकं लघुरान्यायते तान्तं च श्रयं 
त्रिमरमिं यायान् श्राद्गल्मायायां चतुदंशपादच्न्दसे ( 07 50४५४ ) 
श्ल स्वात् । न चैतद् श्रदूमुतं, संस्छृतमापायां समासः ध्थंनिव्न्धने 
श्ननन्यस्ाधारणशक्त; दशनात्, भव् हरेवा सिद्ध्टसत्यात् । धस्य मीति- 
शतकं निधाने पलु श्नौपदेशिकवचनानाम् 1 तथादि, महापुरुपलक्तएं लक्षयन् 
स श्राद-- 

श्विपदि धयमयाभ्युदये त्तमा, सदसि ाक्यटुता युधि विक्रमः। 
यशसि घाभिरचिन्यंसनं श्रुतौ प्रञ्तिसिद्धमिदं दि महात्मनाम् ¢ इति । 
वैराग्यशतके तु निवरं भिन्नेन स्यरेख प्रयचनिव याद-- 

“श्रक्रन्तं मरणेन जन्म जरसा याद्यत्तमं यौवन, 
सम्तोपो घनलिप्छया शमष्ठलं प्रौडाङ्गनाविभरमः। 

¶--न तु सृश्ध्सन्दुरमाः परमं भरमायं वेषां मियो विघान् ॥ 



सपत्रिश्षः खण्डः ] खरुडकान्यकतौरः ११७ 

लोकैम॑त्सरिभिरुध्णा वनभुवो व्यारकपा दुजनै- 
र्थर्येण विभूतयोऽप्युपहता भ्रस्तं न कि केन चा ॥ इति। 

श्रथ रतिपतेः परमां शक्ति दष्ट्वा भवोधयन् भाद 
कामिनीकायकान्तारे कुचपर्वतदु्ैमे । 
भा सच्च मनःपान्य ] तत्मस्ते स्मरतस्करः ।* इति । 
श्रतेन वहुलं प्युक्तं धृतं तु शिखरिणी शादू लविक्रीडितं च ॥ 

कालः । वैयाकर्णभर्तहरेः श्नन्यः यदेष भक्दरिः तरि न किञ्चित् 

तस्य कालविषये निश्चयेन विदितम् } पुए्यश्लोकस्य महाराजविक्रमा दित्यस्य 
धाता किल भतृहरिः बभूव इति लोकभरवादः श्वि तत्कालायधास्ये सातां 
नोपयाति ! भ्धिकाव्यकतौ भटः एव किलि एष भदृदरिः इति वादृसतु 
नहि पीप प्रमाण पुष्टः ॥ 

(४) अमरुः ( अमरुकः ) (खीषएटसप्तमशातकमवः) । अमरुः इति 
श्वमरुकः इति च लोके विरुतेन अनेन फषिना दृते श्रमरुशतके काव्ये, 
य्य शापराचतुष्यसंस्कस्णानि उपलभ्यन्ते, न्यूनतो न्यूना नवतिः ्रधिकतः 
श्रषिषाः पश्वदृशोत्तरशतं च श्लोकाः दृश्यन्ते ! पु केवलम् एकपश्चाशत् 
शोफाः सर्वसाधारणाः सन्ति) भित्नमिन्रसंछ्करणेषु श्लोकानाम् श्ातुपूरवी. 
भेदोऽपि भान् चवलोक्यते । सुमापितसंपरेषु यानि यानि पद्यानि श्रमरुख- 
साम्ना स्गृहीतानि न तानि श्रमर्ककाज्यस्य कक्तिंस्विदपि संस्फरणे 
विद्यन्ते] तस्मात् फतमेन तावत् सेर्करणेन मूलकोन्ये यथावत् ध्रतिनिधीयते 
इति सुवचं नास्ति ! अजु वर्मणा (१२१५ तमसोश्बदसम्भवेन) टीकाकृता 
श्ङ्गीरतः प्रन्थः एव तावत् प्रृतमरन्थाभन्तरव्ती इति वै सम्भाव्यते 1) 

दीका । रश्मीपधिपहिटि्ेपस्य मृतदेह स्वजीयं प्रवेश्य तस्य श्रहन- 
जानां श्तेन कामवरिषथकः यः अनुभव शद्कप्मगवत्पादेन उपाजितः स एव 
श्रमस्ययाभ्ये शष्दनिबद्धः इति तावत् कतिर्यपणिढतम्रष्ययये चरः लोक. 
मवाद्ः प्रथितः! टीगाकृता रिच इमे श्लोकाः त्रहज्ञानव्यङ्श्याथेक- 
तेयो व्याख्याताः वेमभूपालेन ( {४ शतान्दौभवेन ) तादु एषां व्याख्यानं 
नायिकमेद्वशैनपरतया कृतम् । अन्यैश्च रीकाडदूभिः नानाऽलङ्कातेदा्रण- 
तय एते गृहीवाः । शंगाररसस्य तरिबिधानि शब्द्चित्राणि नलु पते श्लोकाः 
इति पव आज्ञोचनं तु चरर्डटशा ( 0 7९ पगृ) यथा्ैतरं स्याद् 4 
वि प्रतिमादि । रिष् चङ्गनां च भदु्यजीवनस्य उपादानविगरेदौ भत्वा 



१९१६ संसृत सादित्येविदासः [[ पच्वमोऽष्यायः 

भरयमे शतम शङ्वाररमः, द्वितीये लोकन्यवहारः, तीये च शान्तरखः शख्यः । 
छन्न प्रत्येकं शताद् श्धिकः श्लोकाः उपलभ्यन्ते । सर्वे ते शतकतंष 
कविन् हृता; इति तावद् निश्चयेन वलुमशक्यम् । अत्रत्यानि कानिचित् 
प्यानि शङम्तलायां, सुदरारात्से वन्त्ाख्यायिकायाव्चापि उपलभ्यन्ते । कानि 

चिच्च सूकतिसन्दर्भेषु चनन्यान्यकथिनान्ना अपि सकगृदीतानि¶ 1 अथ तस्य 
सीतिवैराग्यशतकयोः श्चन्यकविद्धताः श्चपि श्लोकाः सङ गृदीताः सन्त 
यदि, सन्तु नाम, शरङ्गारशतकं तु तस्यैव उर्मरधीप्रसुतिः इति पलु प्रतिभाति ॥ 

अथ कोऽयं भतृष्टरि, १ अल्पि्ठ' खलु चस्य इतिदततविषयकं विहा. 

तम् । न च लोकवातऽपि किश्िद्विशिष्टवोघनपरा चन्र । नदु फोऽयं मवृ 
हरिः इवि श्चपि वाद् विन्दे न क्ञायते । वाक्यप्दीयप्ररेता भकृरिः 
लाम कश्चिद् पैयाकरणः ६५१ तमे खीष्टाच्दे पश्चत्वमाप इति, स किल शरस 
छद् गृहत्यागिनाम् चमानम्देन गृहमेधिनां सखेन च छतां दोलाम् श्रथिरुष 
्रदवोलनाम् वभूव इति च तावद् इत्सिड.नाश्नः चीनयात्रिणः लेख- 
साद्येण क्षायते । एतत्साद्यवलेन “इस्सिङ परिचोयितः एष भवृष्रिः एव 
एषां शतकानां प्रणेता सम्भाव्यते इति मैक्समूलरमहाशयाः इदधितघन्तः। 
नतु किमपि छत्र निर्विकल्पं कल्पयितु" शक्यम् , धमीषां शतकानां कतु : 
च्मयौद्धत्वे चैदान्तैवत्वात् । नवानि शवकानि इत्सिदय प्रेद्धितानि वा 
दया पि उपेत्तितानि वा इति उभयमपि खलु सम्भाग्यते ॥ 

शैली ! भरुहरेः श्लोक्ु तयक लघुाव्यायते वान्तं च श्रयं 
प्रसरं यावान् श्राड्गलभापायां चतुदैरापादच्छन्दसे ( 07 017९६ ) 
शलं स्यात् । न चैतद् श्रदुमुव, संसवभापायां समासैः ध्थेनिबन्धने 
शअनन्यसाधारणरक्तः दशनात्, भवर दरेशात्र सिद्धद््वात् ) चस्य नीति- 
शतकं निधानं खलु शछमौपदेशिकवचनानाम् । तयादि, महापुरुषल्तणं लक्तयन् 
स श्राद-- 

श्विषदि ैयेमथाभ्युद्ये मा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः 
यशसि चाभिरुचिर््यसनं श्रुतौ प्ररुतिसिद्धमिदं दि महात्मनाम् ॥ इति । 
वैराग्यशतके तु नितरां भिन्नेन स्वरेण भवचन्निव श्राद-- 

“श््नन्तं मरणेन जन्म जरला याद्ुत्तमं यौवनं, 
._ __ सन्वोणो चनलिप्या शमलं प्रौढाङगनाविभनमैः। 

¶--न तं सूक्छिसन्दुर्माः परमं प्रमाणं वेया मिषे विराषाव ॥ 



सप्रभिशः खण्डः † खर्कान्यकतौरः ११७ 

लोकर्मसरिभिगुभ्ा वनसुवो व्या्नृ^्पा दुजतै- 
र्थर्येण विभूतयोऽप्युपहता मस्तं न फं केन चा ॥१ इति । 

श्रथ रतिपतेः परमां शतिः ष्ट्वा प्रयोधयन् श्राद-- 
कमिनोकायकान्तारे कुचपर्तदुर्ममे 1 
मा सच्चर मनःपान्य ! तत्रात स्मरतस्करः † इति 1 
नेन वहुलं प्रयुक्तं शृतं तु शिखरिणी शाद्"लविक्रीडितं च ॥ 

कालः । सैयाकरणमकहरेः न्यः यथेप भृष्दरिः तद न किञ्चित् 
रस्य कालविषये निश्चयेन विदितम् । पुप्यश्लोकस्य महाराजविक्रमादित्यस्य 
भाता किल भव ह्रिः वभूव इति लोकप्रवादः शपि सत्काल्ञवधारणे सहायो 
नोपयाति । भद्टिफान्यकतौ भटः एव किल एष मषटहरिः इति वादस्तु 
नहि पयो प्रमाण पुशः ॥ 

(४) भ्रमरः ( अमरुकः ) (खीष्टसप्तमशतकभवः) । अमरः इति 
मरुकः इति च लोके विश्रुतेन श्ननेन कथिना कृते च्रमरुशातके फाव्ये, 
यस्य शाखाचनुष्टयसंस्करएनि उपलभ्यन्ते, न्युनतेो न्यूना नवतिः भधिकतः 
श्रधिकाः प्रच्वदशोत्तरशतं च श्लोकाः दृश्यन्ते । एषु केवलम् एकपद्चाशत् 
शलोकाः सवेसाधारणाः सन्दि । भिन्नभिन्संसकस्रेषु श्लोकानाम् चातुपूरवी- 
भेदोऽपि महान् श्चवलोक्यते । सुभापितसंमेषु यानि यानि पद्यानि श्यम॑रुक- 
नाम्ना संगरहीतानि न तानि रमस्ककान्यस्य कप्मिंरिचिदपि संस्करणे 
बिद्यते तस्मात् कतमेन तावत् संस्करणेन मूलकोन्ये यथात् अतिनिधीयते 
इति सुवचं नास्ति । अजु नधमंणा (१२१५ तमखोष्टान्दसम्भवेन>. दीकाछता 
शद्गीतः ्रन्यः एय तावत् प्ररृतपन्थानन्त रवर्वी इति वै सम्भाव्यते ॥ 

टीकाः ] रुस्मीराधिपतिविशेपस्य मतद सजीवं प्रवेश्य तस्य ङ्ग 
सानां शतेन कामषिपयकः यः चतुभव शद्करभगयदपादेन उपाजितः स एव 
श्रमसूककाव्ये शब्दूनिवद्धः इति तावत्. कहिषयपरिदवग्रष्ययगोचरः क्षोक- 
भवाद्; भयितः। टीकाकृता रविचदर ए इमे श्लोकाः बरष््ञानन्व््याथेक- 
तया व्याख्याता वेमभूपालेन ( ९४.शतान्दौभवेन् ) घाबद् एषां ज्यास्यानं 
नाधिशभिदवणेनेषरवया शृतम् । छन्येशच ठीकणदूभिः नानाऽलङ्करोदादरण- 
तया पते गृहीताः । शंगाररसस्य विविधानि शन्दचिघ्राणि नन पते श्लोकः , 
इदि एव शरालोचनं घु धसर्डदशा ( ०८ 7८ १}:०1९) यथाथरं स्याद् ` 
इवि प्रविभाति । रतिम् अङ्गना च मलुष्यनीषनस्य उपाद्ानविदेवौ मत्वा 

4 



११८ संस्कृत साहित्येति्टासः { पञ्चमोऽन्यायः 

मकहर सयोः सामान्यस्वरूपाणि यणितानि, शमरुरेष तु प्रणयिनोः 
श्न्योन्यसम्बम्धा; एव स्व्तेसनीरार्यी एदाः इति एदयोः कम्योः वस्तुदशेने 
भेदः सदशः ॥। 

भौली 1 शैली अमरुक्स्य सावद् वैदी । तस्मान्न काव्येऽबर क्लिष्टाः 
दीव्य समाताः। मापा च स्य सरलां भङ्धिश्च भास्वरा । श्लोकेषु च 
श्रस्य पाठकथिचचुम्बिनी चार्ता चच्छलि । रतिचिषयिणी दृष्टिश्च स्य 
१ सन्ना उदमण च । स्मितान्ताः प्रणयकलद्टाः अनेन वणिताः पाठकानां 
यज्वन् प्रमोदकः । खरस सम्बाद्म् श्चपि स्वक्तयम् शरकूरवा यथावत् 
प्रिपीडव एकरलोककरफे एव समावेशयन्ती शरस्य फवेः अनन्यह्ुलमा या 
योग्यत्ता सा चद्यमणिेन लोन निपुणं निश्यति 1 

“वलि ! नाय ! मिय मानिनि ! स्प, रोषान्मया फं कृतम् ¢ 
लिदोऽस्मामु, न मेऽपराध्यति भयान् सर्वेऽपराधा मयि । 

तत् कर रोद्विपि गद्गदेन वचसा ¢ कस्याऽप्रतो रुयते ‰ 
नन्वेतन्मम, का तवाऽस्मि ‰ दयिता, नास्मीत्यतो रुदति ।\'” 

छस्य बज्ञमवरं वृत्तं शटरःलविक्रीडिवम् ॥ 

समयः । (% (८८० सीष्ट्दकालिकः ) श्रानन्दवैन; श्रमरूकस्य 
महीं कीर्विम् श्र्ुकीतेयति । (२) ( ८०० घीष्टाव्द्कालिङेन ) घामनेन 
श्रमरुरस्य पदयत्रयी समुद्धृता 1 श्यतोऽधिके श्यस्य कालविषये वक्तुम- 
शक्येऽपि ष्टस्य प्रायः सप्तमशतकभवः एषः" इति वचनं नातं स्यात् ॥ 

(&) मयूरः ( सष्ठमशतकमयः ) । दपंवधेनरज्परिषदाभरणस्य 
वाण॒भ्य श्वशुरः क्त मयूरो वभूव इति तावत् प्रसिद्धम्| श्चस्य घूं 
स्तुतिपरं चुयेशतकं निहूदिमागतम् । स्वदुद्ितुः लावर्यमयानि अंगानि 
सूष्पोक्षिकया णयन् मयूरः कुपिवया वया शप्तः छु्टी बभूव । श्नथ सूयेस्ववे 
पिधाय मदता छच्छण श्रौ ङठादू सुक्तिमू श्राप इति किल शस्य शतकस्य 
प्मबदेतु भकारयन्ती प्रमाणान्तरेण पुष्टिम् शरपेक्तमाखा काचित् रिदन्तौ 
्माकस्येते ॥ 

(७) मातद्वदिवाकरः (सप्तमशतकजः) ! मयूर-मवं रिसमयालि- 
कस्य खकार एव सुप्रयित्यशसः श्यस्य कतिचिदेव पद्यानि तावद् ख्पलम्य- 
मानानि सन्ति ॥1 



घाश्रिशः खर्ः ] खण्डकाव्यफतरः ११६ 
(८) मोहयुद्गरः ¡ निष्ममाशं शङ्कराचारयकृतितया लन्घप्रचारस्मय रोल्यादिवाहयसवहपपरतिपा्ाथौभ्यां च स हरेः वैराम्यदरतकेन साम्यं विभ्रतः छस्य कियन्ति पदानि परमार्थेन यानि ॥ 
(8) शिहणश्तं शान्तिश॒तकम् । अनिश्चीयमान फालप्राहुभ्ःते 

साभ्येऽत्र वौद्धमनेोवृत्तयः काथ्वन लष्यन्ते । कान्वगुरौः मद्रः रातकाद् भपरुष्यसाशामपि, अनतिलोकम्रसिद्धसपि च एतद् धनुमूतिगाम्भीर्ेए भवर रिशतक्मतिेते खलु ॥ 

(१०) िहणङृता चौरपश्चारिका [ ११ शतकम् ] | श्रय 
कान्यस्य प्चौपपश्चाशिसा' इति नाम्नः श्तेनकतानि पश्चाशत् पयानिः इति, शुप्रपरणयपरारि पच्चाशत् प्यानि' इति, भ्वौराभिधकविकरनानि प्ता. शते पद्यानि' एति च नानाऽथौः गृह्यन्ते ! लतिचिद्धस्ताद्धितपुस्तकेषु कवेः विहणनाम्नेथ स्मयंमारत्वाद् विक्रमाद्कदेवचरिदकाभ्यप्रसिदधभणेता › विहः एव एतत्कत इति निश्चीयते । चौरपश्चाशिकायाः काश्मी रिकं दर्तिणभारतीयं च उति यत् संसकरणदयम् उपलभ्यते न तत्र उभयत्र तस्याः राजतनूजायाः वशंने पिवरणानां सायररयं निवर्ते यस्यां किल विद्धस्य श्रयुरागः अयुधुतिभिः श्रुयते । यदि दि नाम बिहशेन काव्येऽत्र भरुपविरेषसुतागतः फस्यचिद् लुरटाकराजस्य रागः श्मालिलितः स्याद् ॥ 

श्रत्र सम्भोगम्द्धारस्य सम्भोगानन्तरतवर्तीनि समरयादिरूपाणि पुर्. हपाणि मनोहारिणा सङ्कीरविस्तरेण वणितानि। भन्गिश्च सेज् बरयाथौ- युरूपा हम च । विपुलं च पग्राशितभातवे विभ्वं दश्यते । शत्र श्रद्यापीति पदं सुखे निधाय प्रारन्धम् एकैकं पं सीव्रातुभूतिं गम्भीरसंचित्ति (प्प०६ंण) 
च ्भिभ्यनक्ति। यथा, 

छयापि वा प्रणयिनी शगरायकारी, पुपवसौकचजुम्भयुः वहन्तीम् । पश्याम्यहं यदि पुनर्दिवसावसाने, सगौपवगेबरराभ्यदुं स्यजामि ॥ 

इ शृत्तं च प्रधानं वसन्ततिलकम् ॥ इति। 
(११) जयदेवः । जयदेव बङ्गभूजानेः लच्मणसेनप्य सदूसि रल- पष्केऽन्यतसं रलनं बमूव । तस्य गीतगोविन्द: नाम काभ संते इत्तम- मिनन माकषदेवचरिवपरिचयस्तु ४३ तपने खपटे सभ्यः ॥ 



१२० संस्छृत साहित्येतिह्ासः [[ प्च्मोऽष्यायः 

काग्यभ्रेएयां गण्यते । लोकप्रियतायां गीतगोविन्दाद् श्रततिरिच्यमानं खण्ड 

कान्यान्तरं दक्पथं नात्रतरति। रसम्मानपुदिश्य तजन्माधिषठाने तजनम्मदिषस- 

राजे प्रतिवष॑ मीतमोधिन्दगीतगानभ्रथा अनेकशतवपौणि श्यवर्तिष्ट। कवि- 
राज्युपपदेन यदसौ स्वनामघेयं विशिनष्टि तत् परमार्थेनैव पष कविगजः। 
सरयिज्ियमजोन्समहाशयेन प्रस्तुतम् स्य काज्यस्य चिकरृतमपि रूपान्तरं 
्ेद्य उच्यैः तत्सवं गायन् गेटे ( ०९६९ ) मदाक्षि; “श्नशक्यभाषान्त- 

रायादत्वं यद्वि शरे्ठकाव्यप्रमाणं तहि गीतगोचिन्दस्य तथात्वे न कशचित् 
सन्देहः" प्याह स! ॥ 

धाद्यदृति; । श्रय बाह्याकृतौ रकारकं॑ काव्यमिदम् इति स्लुयोगे 
विविधानि प्रतिवचनानि धराप्यन्ते । तथाहि खण्डकाव्य (क प<)-नाटकम् 
इति एक°, मधुरनाटकम् (े0शाण्वगथणद) इत्यन्ये ग परिष्कृतयात्रा 
इत्यपरे», पश्ुपालज नीननाटकम् (95ध्० ग] त्र9) इतीतरे, सद्गीत- 
नाटकान्तयलवतिनी ( एलघफश्ा 0६ भाते त78708 ) रचना हति 
फेचित्^ । सभु, न तु श्द्ुषु, बिभभ्यमानतया काव्यं खलु इदम् इति तु 
सथितं प्रतिभाति । श्तरतयगीतिकानां पवस देवालयेषु गदुम् श्मिपरेतः 
स्थात् तत्र तच्च राग-त्ालनामनिदेशोऽपि युक्तः एव । वस्तुतस्तु श्दुयुतकषि- 
परिमावतो जयदेष्स्य उपज्ञा एषा श्रभिनवः एव कथित् काव्यप्नक्ारः। 
उच्चारणीयाः पाठाः, गीतिकाः, कथाः, वर्णनानि, भाषितानि चेति सबोणि 
महवा चातुर्येण साभिप्रायं मिथः अुस्यूलानि ॥ 

वणिताथाः । चठुिराति भ्वन्यनामभागेषु विभक्ताः काव्येऽत्र 

दवादश सगौः प्रतिभरचन्धं च अष्टपदानि भीतानि सन्ति । पात्राणि तु श्त 
कृष्णः राधा पधासली च सन्ति । अभिलापेष्यौ प्रत्याशा नैराश्य मान 
मानोपशम समागमम्रश्वयः भारतीयाञ्चरागस्य, पूणेनैराश्यं चर्मविप्रयोगे च 

¶-प धो, कोयटृतस्य ध्यु दिस्टरौ नूं र्ृतलिटरेखरः नामकमन्थस्य 

(१६२ सीष्टाब्दरषंस्करणस्य) १३९ तमं ष्टम् ॥ 

२--यया सैसन-( 1.25) ) महारायः ॥ 
&--यथा पिशल-( 7507९] ) महाशयः ॥ 
प--यया दान् धाडर-{ णयः ऽ070द्वृ् ) महाशयः 
यथा ओोन्स-( 101९5 ) मदहारयः ए 

६--यथा ऊेवि-( 1.९४ )-महाशूयः 1 



सार्रिशः खण्डः ] खणडकान्यकतीरः १२१ 
वजैयिल्ा, नानादशाः अव्र सविशद् सुनिपुणं च चिताः । ऋनरत्यं चित्र ऋङ्गाररसवणेनं विनोकयिघुः 'कामशास््मेव कविना नूनं काठ्यतया परि- रमित” इति भाति। यतः अ्वाररसोतन्तौ श्मालम्बनविमावेन समं ङृतिसुन्दरी रपि उदीपनवया पिरशिप्य सहकार्यं करोति तस्माद् वसम्त- ग्योत्ना-सुरमिसमीरदीनामपि “इट ॒चित्तचमत्कारि वणन सरुपलभ्यते । एवषिधे दि कले विदङ्गसानामपि मनांसि यदि मनोभवेन . बलवद् श्चभि- भूतानि सयुः, किमदं ति ॥ । 

ज्य ग्यार्थालुसन्धानम् | कश्चिद् गूढः उ्यङग्यार्थोऽन्न बर्य॑तया 
विवक्षितः न तु वाच्याय दति ग्रकतप्य केचित्तु इष्णेन जीवास्मा मोपी- फैक्षिभिः शा विेकोत्पत्तेः जीवात्मबन्धकारणं नानाहपं मायाजालं राधया च परमानन्दः आाक्तिप्यते इति अमिधेयाथोन्तितं प्रतीयमानां सम्पश्यन्ति 
परं ष्णः कवेः टदृभक्तिमयोपासन। विषयः भासीद् इति तु तावद् अमत्यास्येयमेव परतिमाति ॥ 

शैली । शली भस्य बैदमीरौतिरालिनी । अत्र चित् कयित् सत्सु 
शपि दौघेसमासेषु विि्टा्थतादोषो न विदयते । लोकप गातुमिष्ठत्वाद् पां गीतानाम् श्रसौ घास्मनः सदोवेरपरतिभावल्ेन श्रभिनवभेव कचन 
फान्यपकारम् उद्धावयाश्चकरार । एषु गीतेषु काऽपि अद्धुःतेष सरकशषता मधुरता 
च विद्यते । यथा सङ्गीतमयललितपदन्यासेन तैव मनोरमरचनाशुरोन पि स्य रोली अपरतियोगिनी । फदानिद् हतपबादैः लघुपदैः कदाचिच्च सन्तुलितगतिकैः कृतदस्तरवितदीषुमासेः व वाचक्रभोक्मनसां व्यित्नी 
विचित्रा योभ्यता खलु जयदेवे दस्यते । विविषविधच्छन्द्ःपयोगे इव मदुल- शम्दालङ्ाएमिधानिऽपि, भिशिष्य घरणान्त्यचरणमभ्वगालुप्रासयमकविषाने 
ऽपि, च एष सुतरां छरतदस्तवरः ! यथा, 

हरिरभिसरति वहति मधुपवने, 
क्लिमपरमधिकृसुखं सखि ! भवने । इत्यादिधु ॥ 

चरणान्स्यशब्दसाम्यमवलोक्य दे चिद् "जयदेवस्य गीतमोविन्दस्य 
देन केनमिद् अपश्न्येन भवितव्यम्" इति यद् उदङ, म चरणान्तयशब्दखाम्यस्य . चिरन्तनात् कालात् संसतेऽपि सतेन ुप्रतीतल्याव । अस्य कवेः वितं न. केवलं मतुप्यरागेणा समवेतं अङ्ि- सीन्द्येमेव शपि तु भवानुषपवणं निघीरणमपि तथाविषं यथा शख 



श्र्र् संछत साहिस्येतिद्ासः [ पद्ठमोऽष्यायः 

काव्यम् श्रविषयः खलु माषान्तरविधानस्य 1 दथाहि, राधा नरवीति- 
कथितसमयेऽपि हरिरहह न ययौ वनम्, 
मम विफलमिद्ममलह्पमपि यौवनम् ॥ 
यामि दे कमि शरणं सलीजनवचनवच्िता; 
मम॒ मरणमेव वरमिति बितथकेततना; 
किमिति चिपदामि विरदयनलमचेतना ।। यामि द... 

च्य काणिन्दीङ्लवर्विनं कुञमलस्वेन् माधवो वक्ति-- 
श्राभियं चलिता विलोक्य घृतं वधूनिचयेन 
सापराघतया मयाऽपि न वारिताऽतिमयेन । 
हरि हरि हतादरतया गता सरा पितेव । 
किं फरिप्यति फ वदिष्यति सा चिरं विरदेण 
करि धनेन जनेन फं मम जीवितेन गेण ॥ हरि हरि-...-.” 

सोतगोविन्दस्य वहयष्टोकाः अनुक्तय्च श्चालोक्यन्ते + । 

(१२) शीलामद्भारिका । खमापिपसद्सदन्ेषु कृतोल्लेसाः सम्व 
कतिपये ्न्येऽपि सर्डकाज्यकवयः) परम् इह् वस्तुतः कतिपयरमणीयपद्य- 
विवाराः शीलाभद्चरिकायाः एव नामोदेशपूर्वं पयमेकम् उदाहरणतया 
शववा्यैते-- 

धूति ! त्वं तरुणी युया स चपलः, श्यामास्तमोभिर्िशः) 
सन्देशष्सरदस्य, एप . विपिने सद्भ तक्रवासकः 1 

भूयो भूय इमे बसन्तमरूतश्चेतो  नयन्त्यन्यया 
गच्छ चेमसमागमाय निपुणं रक्तन्तु ते देवताः, । इति 1 
श्मस्याः भाषा पतु सरला शीली च बिच्छित्तिशालिनी । पतत च 

प्रियतरम् श्रस्याः शादूलविक्रोडितम् ॥। 

३८ (क) सदुक्ि-सन्दभौः 1 
यत्र नानाकयीनां सत्पद्यानि प्व सषगृहौतानि स सलु सदुक्ति- 

सन्दर्मा नाम । व्यनाते न खलु अन्यप्राचोमपन्थगरनाघु प्दमदन्ति, 
यापि तेषु भूविष्टानि प्राचीनपदयानि सुरक्नितानि । ठयादि येर्पा सरकराग्य- 
्णेष्ए नोनि गरन्यरदएो च लोके नामानि केवलं शूयन्ते हेषा काम्योद्ा- 
१--रिच्य (निरस }---मम्पदायस्य अरादिद्न्णनान्नि धर्मप्रन्ये सुदद्धिवा जयदेवस्य 

भ्रन्या गुदयतो हिः दिन्दरीमापानिददा "दरिगोविन्दु"-ग्रटस्तिः 



ष्ट्रः खएडः ] सदटुक्तिसन्दभौः १२३ 
हरणनि षु लोचनो चरौ भवन्ति । परम् करि भ ययम् य्व कवेः नाम्ना समुद्धृतं तरेव श ६ पियो विरोचात् नु सवाल कत नदय ॐ लाभा ति तेषा ति च प्ल् न तेषु विश्वासः कतु सुधितः । कट् नामविरोधश्च ध्यं चोद- 
यत यद् श्रमोपां पदयसङ्मरहाणां काचिद् यथाथा दृढपरम्परा नैवासी पा सद्रहीतारध महायासेन तत्सद्रहम् कापु इति । तल हूना सदुक्तिपन्दभौधां मध्यात् केवलं प्रधानतमाः अन परिचाय्यन्ते। 
(१) कबीन्दरयचनसणचयः । ्रयावधि भकाशम् तागतेषु सदुकि- 

(र ध खलु प्राचीनतमः। एष च खीषटद्ादृशशवकस्य नेपाल्तीय- 
ष हते अन्धम् मूलौरृत्य डा. रेफ, इन्लयू. टामसमहाशयेन सम्भा- 

ऽसि । त्र नानाकवीनां ५०४ शलः सद्गृहीवाः, न च षु कविषु 
एकोऽपि १ ००० खीटसम्बरसराद् शर्वाक्कालमवः॥ 

(२) सदुक्तिकर्णार्तम् ( अथवा क्तिकरणागतम् ) । बद्गनरे- 
लदमणसेनस्य सेषु धन्यतम: श्रीधरदासः ९२०५ तमे खोद इदं सञ्ज- 
८५ मत्र व ४४६ सङ्स्याकेभ्योऽपि प्रधिकानां कवीनां 

नि प्रगुशितानि ॥ 
२) सुमापितदुक्तावल्ी | तरयोदशशवाब्दीभवः जह्नणो नाम कवि; 

पित शस्या: जनकः+ । छत्र श्लोकाः यथाविषयं विभज्य स्थापिताः । कवीन् 
पन्यच्च ्रथिषत्य प्रस्तुतम् अस्याः अकरणम् अनेककविविपये नाना्तावव्य- 
क्षापकलाद् विशेषतः पाठक्ानू उपकरोति ॥ 

(४) शार्धरपद्धतिः । १२६२ तमे ल्व शाद्ग^थरः एर्व सिम्पाद्- 
यामास ।. श्त्र १६३ भेषु बिभक्ाः ४६८६ श्लोकाः, येषु कतिपये. रयं 
शाङ्ग धरस्यैव । युख्यतमः खल्वेष सर्वेषु सूक्षिसङपरहभन्येषु ॥ 

(५) समापितायलौ । भववदशातङमवेन बज्ञमदेवेन सम्पादितायाम् 
श्मस्यां १०१ भागेषु विभक्ताः ३८० सडल्यामपि अतिक्रामतां कवीनां ३५२७ श्लोकाः वतन्ते, कटस्य चपूएोयाः राजतरङ्धिएयाः लेखनकार्यम् चभ नेतः 
जोनपनस्य धुरे बा शिष्येण बा श्ीवरेण सम्पदिवा एल शरपरा 
१-सषाचिन्मतेन तु वैचभानुपपिदतः १२९७ ठे ये जष्ठस्य 

स्य 
श्रप्नाद् ॥ बोक्ता मद् सस्चीमन्य ((-वत्वा०६प९) (द शाम् 

सक कयाङ्कितः कविः ॥ › ८११४ 



१२४ संत साहिव्येति्ासः [ पन्नमोऽध्यायः 

सुभापितावली तावत् प्रसिद्धा । खीषटस्य पर्चदशशतके एव लब्घोदूभवायाम् 
स्यां छरति ३८० सडख्याननां कवीनां श्लोकाः सङ्गताः ॥ ८ 

२८ (ख) नीतिकाव्यम् । 
संस्छृतस्य नीतिकान्याढयत्वे पयौप्त प्रमाणं प्राप्यते । प्राचीनतमनीति- 

काव्यस्य सद्भावस्तु ऋम््रदे विल विद्ते । तदनन्तरम् देतरेयत्राह्मएगते 
शनःरोपोपाख्याने अस्य श्रनेकानि निद्शंनानि दृश्यन्ते । नीतिकाग्यसहपाणि 
नानावचनानि उपननिपत् सूत्रमन्थ-एजधर्मशास्र-महा भारतादिषु तेषु तेषु 
बहुषु अन्धेषु लभ्यन्ते । पातञ्ललव्याकरणाद् क्ञायते यदू विशालं नीतिकान्य 
सादित्यं पतञ्जलिना अनुशीलितं खलु श्रासीद् इति 1 सिदह-रसभ-माजोर- 
मूपिक-प्रथतिभिः उच्यमानत्वाद् विलक्तणएतया भासमानानाम् एतादृशा 
सीतिवचनानां मदान् राशिः पञ्चतन्त्र हिरोपदेशयेोश्च समूढः । "नीति- 
फाव्येषु भट हरिनीतिशतकम् अत्यन्तं गौरवाणदम्, इति, सृतिसन्दरभेु 
सदस्लाणि नीतिवचनानिः इति च मभिदितचरम् । थ कतिपयान्यनीति 
कान्यानां परिचयः श्रघस्तात् प्रदीयते ॥ 

(१) चाणक्यनीतिशास्त्रम् । एतत् खलु राजनीति समुच्चयः 
चाण्यपजनीति-दृद्धचाणक्यादि-नानाऽभिख्याभिः श्भिस्यातम् । चन्द्र 
गुप्रामास्यस्य (अथेशास्त्रकदू तयाऽपि प्रसिद्धस्य) चार्यस्य छृतिः एषा 
षति श्रूयते किल । ममां तु श्नत्र किच्चिद् नोपलभ्यते । विभिन्रपाठठ्यानि 

शभस्य मानाशासासंस्कर्णानि प्रचरितानि । तथा च, एकस्मिन् संरछरयो 
वुल्यपरिणष्टिपु सप्रदशभागेपु विभक्ताः ३४० श्लोकाः, भोजराजनाम्ना प्रसिद्ध 
छमपरे च श्ष्टघु ्भ्यायेपु ८५६ श्लोकाः सन्ति। अव्र सकलोऽपि सलु लोकः 
नीततिषाकत्यविषयी छतो दश्यते ¡ यथा, 

शसकञ्जल्पन्ति राजानः सकृज्जल्पन्ति परिढवाः । 

सत् फन्याः प्रदीयन्ते ध्रीरयेतानि खञन् सत् ॥ इदि! 
शली श्रस्य सरला, छन्दश्च युख्यतः अनुष्टुप् ॥ 

(२) वष्डयिनाम्ना प्रतीतं नीतिरत्नं, (३) घटकपैर्ा्नं प्रसिद्धः 

नीविसारः, . (४) वेवाज्ञमषटनाम्ना विघ्रुतः नीतिम्रदीपरच लघुभेशि्चनि 
मीविफाञ्यानि सम्ति येषा भ्रणयनगरल्लोऽनिरिच्दः, पयानि च फविपएयानि 
येषां मनो्पणि ॥ 
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(४) समयमाठका, (६) चारुचर्या, (७) कलाविलासश्च 
इत्येतानि च्रीणि एकादशशवकभवस्य महामन्थकारस्य रेमेन््रस्य कृतिेन 
प्रसिद्धानि । एतैरच सेमेन्द्रस्य तित्वं (शा) यथा द्योत्यते न तथा 
तदः रवनान्तैः ॥ 

परन्थकायन्तरपरणीतानि यानि नीति काल्यान्तरणि, तेषां खल्पमदिम- 
शाल्तितया न तननि दद उद्लिख्ामः ॥ 



अथ षष्ठीऽ्ध्यायः 
था 

(३६) कौरल्यज्ृतम् अथंशास्त्म्' । 
(१) दर्थशास््रस्य ह्वम् । दक्िणापथेन संसृत साहित्याय यद् 

यदू दत्त तत्न कौरल्यङ्नम् घर्थशास्तरं निरतिशयगौरवं खलु भ्रस्त । एत 
दुपलम्धिकालाद् भारतस्य प्राचीन संस्छति ((पाध्प्प्ट) सम्यताविषथ- 
कम् श्रसमन्जञानं प्रायः षपन्नरं प्रप्रोत्। एतसप्रापतः प्राग् यूरोपीयाः "सज 
धमेक्ञानशन्याः खलु भारतीयाः श्भवन् इति मन्यन्ते स्म । प्रायश्च पाश्चात्य 

विपरिता “चिन्तन शूराः उयमकातराः खलु भारतीयाः! इति मतम् श्रासीत्। 
कौटल्यस्य धर्थशासप्े न केवलं शासनसिदधान्ताः एव श्चपि तु भरमन्धपद्ध- 

तयोऽपि विस्तरेण बिता । चस्य वस्यंविप्येषु हि विविधानि राज 
कततज्यानि, प्रामरचनाः, छपि-भू-वाणिज्यसम्बद्धाः विचाराः, धर्थकरी" 
फलानां ललितकलानां सुरास्रनस्य (ए>५5९), वनानां खनीनां च उन्नयनो- 
पायाः, नानादर्ढप्रकाणः, विबिघाः भूपेचन (ण्ण) विधयः, नाना- 
दुभिनतपाणि चेति बटमो विषयाः सन्ति । उपदेश्य-व्यषहारयत्रयोः कोऽपि 
श्रन्योन्यातुह्पः संयोगः श्चत्र दृश्यते, एप एव शरस्य महान् विरोषः । तस्मात् 
संस्छनसादिव्ये वतमानः चस्य म्रन्थस्य महिमा भ्रीकसाहित्ये वतमानं 

श्रष्स्टटल--प्तेटो-म्रन्थानां मदिमानं शरशम् श्रतिरेते ॥ 

८२) क्ता । , 
(फ) चय को जु छस्य प्रन्थस्य प्रेता इति निश्षासायां दिष्ट्या 

प्रन्थान्तेऽयं श्लोकः पटयते- 

, १. भ्यं च निबन्धः अलिका दीय प्राच्य सम्मेलनस्य (41171412 
0पटपध्य (०प्थिलात्द) सुषवदं नगरयूते पत्वदरोऽयिदेरते स्वीषटवः पिव 
शाप्ीत् ॥ 

२, प्रयोदृरनाटर्पककना भासः, प्रततिद्रमामदालङ्ारमन्धपरयेता मामः) 
वन्विुन्दरीकथायारच रचयिता पि दाद्िास्यः छलि बभूव । पएथमन्येऽपि 
भने वदिषाप्य कू विङ्ाराः स्वकृतिमिः संस्कतसाहिरपपिधिं समवर्धयन् ॥ 

[ १२६१ 
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धेन शातं च शसं च नन्दराजगता च भूः | रमर्वणोदध.तान्यशु तेन सास्त्रभिदं कृतम् ।' इति ॥ पुनश्च तत्रेव ९..... ,...स्वयमेव विप्एुरुप्तश्वकार सूत्रं च भाष्यद्वः इति अधीयते । एवभेव "ौरिल्येन चतं शास्त्रं विमुच्य अन्यविश्तरम (९१) इति, ्ौरिल्येन नरेद्र शासनस्य विधिः कतः (२, १२) इति च नाना सल्लेखाः कतृषरपयस्नः स्वयं अन्थान्तराले नभ्यनते । यः विष्ु- पः स एव फौरिल्यः इत्यपर च एतैः उत्लेसैः सपष्ठौ भवदि # (ए) वा्षतादथम् अधित्य इदं तायद् वपेयतां गच्छति (१) भ्रयैशासरं सङ्क्तिपन् दामन्दृकृः स्वनीतिशास्तरस्य (धामन्दृीय. नीगिशाखस्य) चु विष्ुगुप्र स्तौति ॥ (९) दशङ्मास्वरित शरष्टमोच्छबासे दरिठिना भरितम्-- ¢. 

\ 

६} 

इवमिदानीम् श्राचार्यं वि प्तेन मौयाथे पड्भिः शलोक; सदक्त, इति ॥ 
॥ अन्यर्च, दपण दैनिक चयम् उपनिव्नना दूना कपानि 

सततानि श्ेशाखाद् अक्षरशः गृहीतानि! द्शड़मारचपति सोमदत्प्रतसे 
च रीटिल्य-कामन्द्क्ीयादिनोति परलकोराज्म् इति वदना द्रिढिना पुनः 
दिल्ये योल्लेखः छतः ॥ 

८६) जेनानां नन्दित, पन्ने, स मदेवते नीतिया 
कालिदास कृतीनाम् उपरि लिनारी् च चाएक्यमरतार्थधाघ््च 
इत्ताः लभ्यन्ते ॥ - 
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(ख) पुरसु चाणक्यविषये यटुक्त' तदेव जैनवौद््ादि- 
त्ययोः बहुत्र उपलभ्यमानैः उल्लेयैः समथ्यैते* ॥ 

ग) युद्रारक्तसे हि नव॒ नन्दान् घातयित्वा चनद्रगुप्रज्य 
स्थिरयितु' चाखक्यङ्कतः भ्रयत्नः विषयीकृतः ॥ 

(४) अभिधानचिन्तामणिगतेन- 
'्वात्स्यायनो मल्लनागः ुटिलश्चणकात्मजः 1 
दरामिलः पर्िलखमी विष्णुगप्तोऽङ्गुल् सः ॥ 

इति पथेन ज्ञायते यच्चाणक्यः नानासंननाभिः असिद्धो वभूव इति। 
श्राषु संज्ञासु च पिध्गुगुप्तः इति तस्य शुख्यं नामधेयं, चार्य इति चणक 
प्मपत्यत्वयोचकं विशेषणे, कौटल्यः इति कुटल्लगोतरसुचकं विशेषणं, कौटिल्यः 
इति = फुटिलनीति मस्वपिशुनं विशेषणं भाति 1 

(६) एक युर छृतित्वम् रथंशासस्य । स्वयम् अर्थशासने दिसपरति- 
छरृप्यः "दति चाणक्यः “नेति चाणक्यः, शत्येवादृगंशि यानि वाक्यानि 
श्रधीयन्ते तानि श्चादाय श्चध्यापकप्रवर दिले ( पोथः) 
महाशयेन श्रथैशाक्चस्य एकपुरुपङृतत्वे, विशिप्य चाणयकृति्वम् एव, 
संशयितम् । तम्मतेन दि समानसम्प्दायाटुयायिमिः घनेकदृ भिः शरश 
प्राणायि । नहि इति यास्कः “इति पतञ्चल्लिः इव्येवंविधानि वाक्यानि 
निर महाभाष्ये च श्रासाचन्ते ! 

दित््मदमतं मस्यवतिष्ठमानः शरध्यापकमवर जेकोविस्वु नानककवीर 
सुलसीदासादयोऽनेफे फवयः श्वन्येभन्यकाराश्च विनयदशंनार्थम् एवं स्वनामो- 
पन्यासं चक्क: इति मन्यते । छथ श्र्थ॑शावेख स्वसम्भदायः प्रवर्तितः न त॒ 
सत्सम्परदषयेन भर्थशाखम् इत्यस्य सायकानि नाना प्रमाणानि लम्यन्ते । 
पथादि- 

(१) कामन्दकः श्चयंशासख्कतु; एकपुरूपस्य नामधेयं स्मरति) तया- 
विघ्तम्प्रदायं च न कापि उल्लिखति ॥ 

(२) श्रयिव्या लाभे पालने च यावन्ति शर्यशाखराणिः पूर्वाचर्थैः 
रस्यापितानि प्रायरात्तानि संत्य एष्ममिदमर्थशाखं कृतम्" इति भन्थादौ 

¶--सैलप्रन्पेषु स्यविरावलीदरिवं, मन्दिूत्रम्, श्रषिमरदलग्द्रणदृततिश्च ध्र 
इव्यैलमहन्वि † दौदप्न्येु श्च विनवदिरङोपरि बुद्धवोषहदा समन्वपशादिः 
का नाम रीद्धाच, मदावयसरीङाखइविद्धौ म्व उदङेखनीयौ स्थः ध 



किए सष्डः ] = कौटस्यङतप् शरयैशाकम् ष्य 

वकं प्न्थस्य तैन यदुत" तत् सतर प्न्य तैकसिमन् श्चपि स्ये 

गरातदोणे इश्यते | 
(३) यदि हि चाणस्यपस्कलमवः कश् धस्य प्रोता स्यात् तहि 

हति चाएस्यः निति चाणक्यः "इति श्रावायौः, इयादीनि चाणक्यस्य 

परचा्ैलतिदधेः षचनानि निर्यमनि पव ्युः॥ 

(४) चयेन सये न्यन्यं चतुदशाधिकरवृलः पूो- 
गणम् सेव विधाय तेषं मतानि ्तोचितानि ॥ 

(परे सवत्र प्रथक् नामधेयं तद्विपयकोत्तेलो वा एकयचने 
एव उप्यते ।। 

(€) ् र्यादौ अप्रमादं प्रणीता विषयानुक्रमणिका दश्यते । म्रन्थो- 
रपय प्रन्थप्वनायाश्च दुम् रैस्यम् (एण) श्रवाप्यते ॥ 

्रन्थादेष वावद् हायते यद् श्रर्थशालस्म्ौ एलच्ध विषयकान् 
नाना सदृभौतर वीरय तेपम् उपादेय भागान् श्रादाय प्रन्धोऽयं निदः । 
श्यापिस्तेभ्योऽपि तेन एतदुनोपयोगिनी पयोप्रसामभी उपलब्धा स्याद्" 
ष्यपि सम्भाव्यते, परं 'रन्योऽयं चाएस्यक्हि; नादिः इयघ्य साचयं 
भरभाण् नोपलभ्यते ! 

(२) ग्न्थरवनक्रालः | 
(१) दाक्टरशामरािद्स्य श्र्थशादातुबादस्य ( प्दीशुनगयं 

१६९३ मरते घवी्टददे प्रकारितष्य ) भूमिकायां दावटरपलीट महोदयेन 
भ्य सन्मन्यकाजञः पीं ३२६ तम्य २६६ तम्य च छन्दश्य ्रन्तरातते 
भ्र॑धायते। जेोवि रामस ( 1००28 ) परयुतचः चिदद्धिल्व परीटपम्भा- 
पतः पतेः प्रमाणी न्वियते ॥ 

(२) श्रभ्याफकजौलि ( [गा }-मतेन तु ्ोष्टतु्यशतयस्य काम 
त्रा स्पेन न्येन सादये वध्रत, न्धस्य श्रय कालोऽपि प्रायः पीट 
दशनम् एव श्तीकतुम् उचितः । मैम्यसीत कलेषु एतन्तामधेयस्य 
युपमभाद् जौमदारयः विरिप्य तथा विसित । श्राघुनिानाम् 
या ठु मते मदि मेगप्यनीयस्य मौने वा वचनं वा पपे प्रमारं 
क 1 यत, "क्िपिकलानमित्ताः पलु मार्दीयाः इति तदुषठौ श्रय 

पिदुयोऽसि विश्वासः ¦ श्रथ भारतीयमाशसाहित्योमयररिचय 
पस्य पपलठनीच्य माध्यं वाब यायातथ्य शअस्वेनिसास्मान" 
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रचना श्रस्य सुचिन्तितरचनाविधिना श्रभवद् इति निश्चीयते । प्रहेपाश्च 
भासते केवलं मनु-याक्नवल्म्य-~व्यासादि श्रणीतेषु धार्मिकेषु धापषु अन्येषु 
व श्रभवन् न तु देतिद्यासिकरेषु ॥ 

श्रथ भरकरणेऽत्र दरिडसादेयं विशिष्य महस्ास्पदं खलु श्रस्ि । 
उपलभ्यमानस्य श्रथंशाल्सख कतिपयानां स्यलानाम् श्रत्तरशः दण्डिना 
गृहीतत्वादू अरयसवे प्रवरितस्य घ्र्थशाखस्य द्रिडद्टतयं प्रमाणान्तरं नेवा- 

पेते । श्रपि च, इयमिदानीम् श्राचायैविष्ुगाप्तेन मौय पड्भिः 
श्लोकसदस्तै: सदपिप्ा इत्येषोऽपि श्यथैः सलु द्रिडना श्रनूदितो दृश्यते । 
तस्माद् न दरिद्पूर्वम् धर्थशाखहपपरिषृत्तिः जाता इति श्रायाति । किं तर्हि 
दुरिडिनः पश्चात् (सप्मशतकानन्तरं) एषा परिवृत्तिः संता १ इति चेतः कः एं 
सम्भावितवान् १ न कोऽपि इति प्रत्युच्यते । दरिडनः पच्चाशद्वपेमितात् 
फलाद् श्रि न्यूने परकाले जातेन भवभूतिना यद् च्यशरेशाखस्य सुघ्रासमकं 

स्थलम् उदाहतम् तद् शद्धंशताच्दीतोऽपि उने काक्तेकस्य मते सम्भवं स्यात्॥ 
श्रथ स्वयं प्रन्ये पठ्यते त्वयमेव विष्ुगुपतरचकार सूत्रं च माप्यच्च' 

इति । खीषटस्य श्रायासु शताब्दीषु श्रथेशासे जातायाः रूपपरिवत्तः समथेकं 
प्रमाणं तु नोपलभ्यते । श्रथ शलोकपदेन द्वातनिशद्वणोः शन्न ग्राह्याः” इति 
पी. वी, फष्ि ( 720८) महोदयद्ितेन भ्रकारेए “ट्सहसश्लोक- 
सदस्या ग्रन्थस्य लेखकेन स्वयं दशिता, गयं चापि श्लोदैः सह च्रयत्वे तत्र 
लभ्यते? शति शद्काऽपि निरस्यते ॥ 

क ५१ 

५४) शली 1 
श्रथेशाखस्य शलो श्नापस्तम्ब-बोधायनादि धर्मसूत्रशैलीम् 

श्रस्यन्तम् श्रतुदहरति । रत्र गयं पय च उभयं मिधितं श्श्यते । वस्तुतस्तु इ 
गद्यपद्ययोः प्रत्येकम् श्चन्योन्यस्य पूरकं वर्तते । एकेन विना अन्यद्धि पूं 
तिष्ठति । पुनश्च, एककतृको खलु श्रस्य सृ त्र-भाष्यमागौ ] कचित् कचिच्च- 
भाष्ये तारशः व बाक्योपन्यास्तः लभ्यते यादृशः उपनिषत अ््वैकाक्लिक 
(.वध्टय)-त्राह्मणेषु च । आदितः यावदन्त च रचनयाः स्पूलशरीरस्य इव 
सुद्मशरीरस्यापि किमपि एकरसघटनाकौन्द्ं ्रन्धमेनं व्याप्नोति । कचित् 
कोचित् पाणिनिग्याकरण विरुद्धप्रयोगाः श्रपि उपलभ्यन्ते । तथा दे पाणिनि- 
सम्मतानाम् श्नौपनिपत्क-रोचन्ते-चातुरध्रिका-शच्दाां स्थाने इद् यथा- 

क्रमम् श्मौपनिपदिक~रोचयन्ते-चातुरधिरा-शब्दाः भयुषाः श्रनाध्यन्ते ॥ 

॥ उति ॥ 



श्याना, तरकदृणा, तदूलोचकानां, तदन्तरागतानां नृपाणां 

प्रधिद्ध मौगोखिक-रेतिद्यसिक-स्थानादीनां च 

नामालुक्रमणी 
{षाटृकानं सुनिधायै प्रष्ठ संख्या समं पंक्ति संयाऽपि अत्र दीयते। 

विषु पूरं पृष्ठ सस्या तदन्तरं च पवित संस्था एति पोष्यम्, यथा-- 
२३.३ पष्ठ २३ पर्ति ३; ६१.द.२ एषठ ६१ टिथणि २; ८६,२१. 
१६न=ष्रष्ठ ९ श्ना पनित २९ यावत् पंत २९ ८--६५.न्=था षष्ठ 
५5 यायत् धरष्ठ ६५; इत्यादि । 

तत्र सेकेताः-प.भ्=मदयभारतम्, पय ==पाद्वात्यः विद्वान्, धथे०= 
प्रथशास्त्र; मृच्छ मृच्छकटिका नाटकम् फालि० =फलिद्ासः। ] 
~~-"~-^~~-~--~---~-~~------~----~--~-------~ 

च 

छभ्नि, येदिफी वेषणा १६.१२ 
भन्निुएणम् , रामायणम् श्रतु- 

सरति, २६३.३; 
श्वमिनिभित्रः, सुपः, ६७.१०; ७९.१३; 
श्वेटिल् द्ूपरेनः, ख उपनिषदां 

रूपान्तरं लैटिन भाषायां भरशि- 
नाय ६.६; 

ध्रचलः, कविः, ०६.३; 

छययचेद्ः, श्रस्मिन् पुण शब्दः 
४४.१८ पुपरणास्यानानाम् षले 

खः ५२.६ 
ष्मश्योस्ति मुत्त, 

"रचितां } ११५.१६; 
छवन्यरोर्विशतस्म् › 

( शम्भुना 

गरीरे्वरेण 

प्रणीतम् ११५२०; 
श्भिज्ञान शकुमलम् (कालिदा- 

सभ्य), “शकुन्त्ञा इति संक्षिप्तं 
नाम, कालिदासः) शङुन्तल।! 

च ददयताम्, सपि च ६९.१६; 
६८-७०; चत्वारि संस्रणनानि 

७८.१४; चाल्य रचना 
८६.२१.२६; ११६.४; 

पमिधानचिन्वाभसिः, चारएक्यः 
नाना सं्नाभिः भसिद्धो यभूव 
१२८. 

च्भिनन्दः+, ६६.३; १०८.२९) 

छथिनव गुप्रः, ९१.६.२् 
धभिेर नाटकम् , ( मासस्य ) 

देद्यताम् भाखः, 

~ 
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अमरः, ६६. 
शछमरसिहः, 

च १.२४; 

श्मः ( चअमरूकः ), 
११७१९१८; 

श्चमृतानन्द्ः, ६०.१६; 

अवोभ्या) १०५.२५) 
श्नरिरटाटलः, अरथेशास्त्रस्य महिमा 

स्य प्रन्थस्य महिमानम् रति- 

शेते १२६.१७; 
श्यजुनः) ९७.२५; ६०३ 
लु नमिभः, महाभारतं टीकाकारः 

३४.२२. 

शु नवमा, टीकाकारः, ११७.२०; 

श्र्थेशास्त्रम् , (कौटिल्य प्रणीतम् ), 
पुणणानि उदाहरति ५१.२२; 
भासम् उदाहरति ६१.६; फालः 
६१.८; ६४,२३; १२६-१३२; 

अलकतनद्रः, तस्य प्रभावः चिरस्थास्नुः 
नाभवत् ८,२३; 

छलकारसूत्म् 
८०-रि.१ 1 

वदान शतकम् १०८.२५; 
श्मवम्ति १११.९३; 
शअषम्तिवसेन् १०८.९४; 

श्यन्ति सुन्दरी कथा, १२६.२.२ 
्विमारकम् › (मासस्य ) दरयताम् 

भासः 

श्यशोकः, तस्य सिद्धपुर शिलालेखः 

११३.६ 

वामन छतम् 

संसत साहि्येतिदहासः 

भासकाल विषये ६४.१; पपनम; 
बिढसादित्यसभ्यः | ्रवधोषः, बौद्ध मदाकनिः, तेन 

संख्छतमेव श्भितम् ९६.७; 
२३.९४ भासप्राृह-उलना 

६२.३; ६३.२; कनिष्क काल 

समभवः ६५२; ८.४; कालि- 

दासेन तुलना ८०.२१; 
४.५; ८१११; ११०१६ , 

शष्टाभ्यायी, (पाणिनि छा) दयता 

पाणिनिः, तस्याः प्रमावः हसिवर्षो- 

परि २६.२६; 

अइ 
श्यादि पुरणम्, वीदेयताम् त्रय 

पुराणम् । ४६३; ५०.१६; 
श्चानन्द व नः (१) शाचायं 

८७.२१; (२) अमस्कं फीतेयति 

११०.१६४ 
श्यापस्तम्ब सूक्तम् + भविष्यत् 

पुरणम् उदाहरति ५१९२ 
५१.९१ & शरस्य शैलीं चथे० धवु- 

हरति १३२.२२; 
शार्माल्डः, पव; महाकान्यलक्तण 

विषये २१. 
श्माये भटः, ८३.२७; 
श्यर्यां सप्शती, गोवर्धन प्रणीताः 

१९१५.१३-२३; 
अआहइवन्ञायन सूत्रम् , शत्र पुराणो- 

हेः ५१.२४ गर्यसत्रम् 
म. विषये ३६.१२; 



नामानुक्रमणी १३५ 

इत्सिद्ग, &६०,१३; ६०,१८, | पेदौल शिलालेखः, श्रस्मिन् 
१०२.२७; १०२.३०; भद हरि | कालिदासः संकीत्यैते ७६,७; 
विषये ११६.९३-१७; ८१.२१; ६७३; 

इतावर्द, अर्योणां मूलमिबास कृ 

स्थानम् ४९.१६; ४ 
कटकः, गामायणस्य टीकाकारः 

ए-पे २५.१५) 
चजनयिनी, ११०.७; 
उत्तप्णमं चरितम् ५६.५; 
चद्व, ११२.२१; 

उपनिषद्, परिष्ठं गरिष्ठं चं ज्ञानम् 
६०४; पारसीक भापायां रूपान्तरम् 
६.५; सेटिन भाषाया रूपान्वरम् 
६.७; शोषनहारे प्रमाव. ६.११; 
तास गस्य भांशचिकः प्रयोगः 
१८,१०; ६१४ 

ठपमदत्त, ११०.६; 
ऋ्ेद्ः) भएपा स्वरूपस्य प्राचीन 

तमः दशैः ऽत लभ्यते ११. 
१-४ स सममः छन्दो वद्धः 
१८.८४ हस्य सम्बादे सूक्तेषु 

फान्य्य मूलम् २१९१६ 
४६.२४; ११२.१०; 

छतु संहारम् › ६६०१७; ७०-७; 
७६.८; श्य प्रविविक्त ७६; 
१०५.१३; ११२०४ 

प्छपभदन्तः ११०.६ 

चऋछष्यश्ङ्ग " ९९.५; 
देतेयत्रा्यणम् श्चत् नीदिकान्यस्य 

निद्छ नानि द्दयन्ते १२३. 

कनिष्कः, ९०.२९; ११०.११; 
कञ्नीज, १०४.४; 
कपिल धस्तु, ६१.१९; 
कप्फणाभ्युदयम्, १००,२३; 
कवरीरः १२०.१९; 
कलाविलासः, (क्तेमेनरस्य) १२५.१; 
कल्हणः, हीयेदोरसेन तलना ८.५; 

१०८.१४४ 

कपिपुत्रः, ालिदासात् पूवैः ६७५; 
कथिरदहस्थम् , १०८.५; 
कविसजः, १०७,१५-२३; 

कवीन्द्रवचन समु्वयः, प्राचीनतमः 
सदुक्ति संदभैः १२३.७; 

चेमेन्रः, १०३.२४ १०६.१-५४ 
रामायणस्य वायव्य दिगुदितां 
शासम् अनुसरति २६.२; मभ, 

विपये ३७ ६१३; नीति काल्य 

कर्ता १२५.२ 

काटयवेमः, विकमेरव॑ीयस्य टीका- 
काटः ७द्४) 

काटकसदिदा, ४०.४ 

कणे (पी.वी. 
१३२.१८ 2 भवे विषये 



१३६ 

कार्यायनः, पाणिनेः च्र्ाचीनः 

१२.६; संस्करतस्य भापित भापात् 
विषये १६१; 

कादम्ब कामदेवः, १०७.१७ 

कादम्बरी, स्यम् श्चिशयोक््िः 

१६.२; 
कादम्बरी फथासयर, १०८.२८ 

कान्यङ्ुनजम् , ३०.१४; १०७.१०; 
कामन्दकः, विष्णु राप्तं स्तीति 

१२७.१०; शयथे० कवत विपये 
२८.२४ 

काम्पिल्यम् , नपर, ३०.१४; 

फामसूत्रम् , घ्रनेन सह श्यथेन्सा- 
द्यं १२६.२४ १०१ 

१०४६; 

फालिदास, पद्रचात्याः तम् उपः 
चष्ट; ७.५ तस्य कालोऽनिग्धितः 
५.२५ रामायणस्य श्नाधमरयैम् 
उपेति २३.५; भाषं पणगृशति 

५४.५; ठस्य रूपकाणां पात्र 

संल्या - ५८.दि.र२; पन्टि.षः 
५९.२४ मानवह्दयानुमूति 

मदने भासतः ठम् ्रविवतेते 
६०.१२; ६२.३; पटिः 
६६ - पण; ६१.७; ६१.९३; 
ष.रराः हहा ६३.२० 
६४१; ६६.५; ६७.३; ६७.९६; 

६९.६; श्प. श०्पन्दस 
१००.१६; ११०.२६; १११.१८ 

संस्कृत मादिव्येतिदासः 

१११.२२; ११२.४ भस्माद् 

शछनन्तरं पदं भवैदरः ११५१० 

कान्य प्रकाश, १०.१३; 

कान्याद्शः,श्रस्मिन्पैदरमी ल्तणम् 

६०.दि.३; 

कान्यालङ्कारः, एतदाख्यो प्रधः 

भासेन रचितः ६०.६ 

काशिकावृत्तिः, ९६७.५; १०२.२५; 

१०६.५; 
काशी, ६०.२० 
पिराताज्ञं नीयम् , ६७-६९; 

कीयः, (डा० एबी.) पर्व; भासत 

विषये ५५.६५ ऋतु संहार पिषये 

७१.५; कालिदास काल विपये 

नथ.) ६२७ १०६.६; चरथ 

काल चिपये १३०.९४ 

फुन्दमाला, ८६.३०; 
कुमार राप्तः, सपः, ८२. 

कुन्मारदार १०२.१ १०५१०५७ 

कुमारसंमघम् , ६६१९; ७१७४; 

८२.२२; न्रक्षा स्तुतः ५.५; 

८७.२६; ६१.६; १०६५; 

कु्मारिलः' ३७.१८; 

एषणः (६४०-६); १०८६ 

छप्एनाचार्वः, १०४,२६; 
यूत सम्बस्सरः, ८१.२१४०२.५४ 
ष्टिसर देशः, फदमीर एय ८२.१० 
चोप्या देश, अस्य बीदिक 

्रषृतिपु संख्दस्यप्रमावः १,१५; 



नामादुक््मणी 
कोदित्यः (अै° कर्ता), पुराणानि 
इवाहरति ५१.२९; , १२६-१३२; 
कौराम्बि, ३०,१४; 

संभ 
। सर्हनसरड खाद्य, १०४.२३; 

पएपतिः (त° ), शाश्डी, भाख- 
नाटकानां सम्पादकः ५.५; 

गर्डीलतोतर गाथा, ६३,१; 
गष्ड् वहू, १०७.८-१४; 

गरु पुगरणम् , रामायणम् § 
रति २३.४५ इतिहासांशः ५७९; 

गरवो (जि०) पव; रामायणम् 
भनृनाद् २५.१२ 

िरनार, १ १०.२०; 

वगोविन्दरम् , ( लयदेव छतम् ) 
भस्मादू भागवतं पूरवे ५३.१७; 
क १६-१२द 

:» शकुन्तला-रोलीम् अनुसार 
६०४; ६०.२०; ७६.२४; ८५.२९; 

गीतगोविन्द विषये १२०.६; 
गोबधेनः, धार्या सप्तशती भरता, 

११९५०१५ 
गौतमः, पसन क्षुन्ने संसछृतं 

भाषिता भाषा वभूव, १६.५; 
पटकपेर् कविः, (१) नीति सार क्ता 

१२४.२६; (२) विक्रमादित्य 
सभ्यो बभूव ११५११ 

भिमः, पव; भातोपीय बप-मयूटानिकु 
भाषा विपये ५.१३; 

१३७ 

व-ज 
चदयेपाध्यायः ९४.६४ 
च््ररुप्न हितीयः ८२.१४; ८३.२४; 

चन्द्रगुप्त मौव, चाणक्येन सह 
संबन्धः १२७.२१-२६; 

घन््रयरदा, प्रथ्यीराज रासो क्ता; 
१२.१६; 

चन्द्ररोखरः, च्रभिज्ञान० दीकाकारः 
७८.१८; 

चाणक्य नीति शात्त्रम् › चाणक्य 
राज नीतिः, १२४.१५-२५; 

चारुचर्या ( ततेमेन्दरस्य ) १२५५१; 
चारुदत्तम् ६०.५४ 

चारूदत्त नाटफप् ; ( भासस्य ); 
ददयताम् भासः, मृच्छुर 
नाटकेन तुलना ६१.ि.२ 

चिद्भ्बरः १०५८.३; 

चिन्तामणिः विनायफः च्यः, म.भ. 
विषये इ३८.दि.२-३; ४०.२७ 
५३.३; भागवत “काल विषये 
५३.१४१ 

चीन (देशः) शस्य वोदिकपडचिषु 
संछृवस्य प्रमाषः १,१७; 

खीरपंचाशिका, ११९; 

छान्दोग्योपनिषद् , रण् ् दाह्रह 
परण 

अन्मेजयः, ३२.६९; ४१ -ॐ रामाये 

बणेनम् *२.२्; = 



१३८ संस्छृत सादित्येवि्ासः 

जयः, महामारतत्य॒श्वादिनाम | , , ट 

३१.२१; 
जयचन्द्रः, १०४.४ 

जयदेवः (१) गीत गोविन्द फर्ता, 

अस्माद् भागवतं पूं ५३.१७; 
११६१२२४ (२) प्रसन्नराघव 

कर्ता, मातं परागरशति ५४.१२; 

जयप्राणः ( जापान देशः ) रस्य 
वौद्धिक प्रवृत्तिषु संस्छृतस्य प्रभावः 
१.१७; 

जयादित्य, (कारिका बृत्ति क्वा) 
१०२.२८ 

जल्दणः, सुभाषित भुक्ठायली 
संप्रहीता १२३.१६; 

जानकीहरणम् , १०५--१०७; 

जिनेन्द्र बुद्धिः ( न्यासस्य कतां ) 
१०२.२९ 

जञोन्सः, गीठगोविन्द् 
१२०.दि.५ 

सैकोविः, प.ब. इलोरुच्चन्दखः 
विपये २७.दि; रसामायण-प्रवि- 
विक्तता विषये २८.१४ रामायए- 

फाल विपये २६.१२; ३०.२३; 

आसयिपये ५४.६; कुमारषंमव- 
विपये ७७.२३; श्ये फवैत्व 
पिपवे १२८.२९; लै काल 
विषये १२६.२१; 

जील्िः, प.ब. अर्य छाल विपये 
१२६.२३; १३०.१; 

विषये 

टाडः, (कनल) १०३.८; 
टामसः (एफ.उ्टयु) पब कबीरः 

सम्पादकः १२३.४; (२) भरथः 

काल विषये १२९.२१; 

दैःतसनः, पव; ७६.२४; 

त-न 
तत्रवात्तिक्म् › ३७.१७; 
तंत्राख्यायिका, ११६४; 

वुरप्क (देशः), श्यस्य बौद्धिक परपृत्त
ि- 

पु स्स्छृतस्य भमावः १.१९; 

बुलसीदासः, शमचरित मानस 
कर्ता; २३.२१; १२०.२०; 

ननिविष्टष, ( 1४६} च्चस्य भाषया 

मेषदृतम् अपि अनृतम् 

७२.२२; 

त्रिपष्टि शलाका पुरुप चिम् , 

१०६.१८ 
दृण्डी, तस्मिन्, शति रायोकितः 

१६.दि.१; पदलालित्यम्, ८७.३; 

कालिदासाद् गरदीतयान् ०७.१९; 

विष्शुरप्व॑पराश्शति १२७. 

११-१७; १००.१६-१७; १०
१. 

१०५.१७; ११०.२६ ११९८ 

च्मै० विपये १३२.५-१४ 

दमयन्ती, १०४.६; 

दरौपदी, ६७.२०; 

दृशकुमारचरिवम् (दण्डिना प्रणीदम्) 

ददयताम् च्दष्ठी 



चाभाजुक्रमणएीी 

देशपुणम् , १०५.७ 

द्शस्थः, १०५.२५; 

दशावतार चरितम् , १०६.३ 
दारिकः, पनिपदां रूपन्तपम् 

छकाप्यत् ६.५; 
दिडनागः, परोत्ततया मेषदूते परा- 

मृष्टः ८३.२०३ ८६.३०; 

दुर्योधनः, ६७.१७; 
दुष्टः, ८६.१७; 

देवधरः ( सी. भ्रार. ), भक्षविषये 
५६.दि.१ 

धर्मश्माभ्युदयम् , १०६.२५ 
धावकः) ५८.१द; ५६.५६ ५६. 
धोयिकः, कविः, "पवनदूतः कर्षा; 

मेषदूतम् ् रतुक्रतवान् ७२१ 
ध्स्याजलोकः, कुमारसमव विपये 

७४.दि.१; 

नन्दिसूत्रम् , १२७१८; 

नलः, १०४.६; १०८.२ 
नागानन्दम् , ५८.२० 

१०३.१४; १०८.९७; 

नानकः, १२५.१६ 

नाभिः, भारतस्य आचीनं नाम 

४६.१६ 

मासिर, ११०.२० 
निचुलः, परेक्तरया मेषदूते परामृष्टः 

८३.२०; 

नीतिप्रदीपः) 
१२४.२७ 

नीति रत्नम् » बररवेः, १२५२६; 

५६१७; 

वेताल्लमदट्रस्य' 

१३६ 

नीविसारः, घटकपेस्य, १२४.२६; 
नीति बक्यामृतम् , सोमदेव एतम् , 

शत्र चाणक्यस्योन्नेखः १२७.१८ 
नीलकंठ, महाभारवटीफाकारः 

दे. ३४.१५; देष्णः 
३४.२५ 

नेपरल (देशः), ६२.१५; 

नैषधीयम् , नानारीक्ा विभूषितम् , 
&€.दि.१; ९५.१६; १०४१०८५ 

प-फ 
पञ्चतन््रम् » अस्मिन् ग 7“ व्यवहृतम् 

१८.१४; नीति वचनानां महान् 
राशिः १२४.१ १६ श्रत्र चाणक्यो- 

हवे: १२७.१८ 

पेचरात्रम्, भासस्य , द्रयताम् 

"भसः; 

पतंजलिः, पाणिनेः श्र्थाचीनः 

१२.६; संस्टतस्य भ।पित-भाषाल् 
पत्ते १५.२२, १६.१, १७.६; 
साकेतं समरति २०.७; ६५.१३; 

फालि० तुलना ८०.७; अनेन 

वि्यानं नीतिकाग्यम् शु 

शँलितम् चासीत् १२३.६; 
१२.१७; 

पदापुएणम् ५९५; 
पड्द्म्बरो १०६.४; 

पवन दूतम् , पोयिकेनं रचिवम्, 
७३.१६ 

पादलिपुञनम् , ३०.१५.१६; 
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६०.२९ 
पाणिनिः, श्रष्टाभ्यायी कर्ता, तस्य 

भावः हरिवर्थोपरि, ६.२९; तेन 
(संस्कृत, शब्दस्य प्रयोगः छवः, 
१०.१४; मध्यकाले युख्यो प्रन्थ- 
कारः १२.४; तस्माद् अर्वाचीनो 
कात्यायनः ' पठञ्जलिश्च १२.६; 
संस्कृतस्य भाषितं भाषात् पक्त 
परः १५.२५; तत्मात् पराग् 
वेदिक फालः १७.२६; १६.२६ 
नवैवस्माद् अर्वाचीनं रामायणम् 
३१.१-७; तस्माद् मष्टामारवम् 
श्र्वाचीनम् ३२.दि.२; शरस्य 
महामाप्तं श्चुतम् भासीत् 
३६.१०; 

पाणिनि व्याकरण, विरुद्ध भयोगा 
भासे लभ्यन्ते ५७.२६, ६१.२; 
धर्थेर च १२२.२७ 

पाजिटरः, पव; पदिचमां दिशम् 
श्रार्याः जग्मुः ४६.१३; मम्भ, 
युद्धकाल विषये ५१.२९; ५२.दि; 

पिशलः, गीव गोबिन्द विषये 
१२०.दि.६ 

पुरुए्वस » ६१.३; 

पुष्य मित्र, नूपः, चद्वमेणेन इयाज 
६५.१३; ६७.६; ७६.२४; ८३.१६ 

पृथ्वीराजरासो, चन्दवरदाष्ं श्वः 
१२.१६; 

प्रविष्ला यौगन्धरयणम्, मास 
भ्रपीवम् ५६; ददयताम् ईमाखः 1 
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प्रबोध चन्द्रोदयः, ६०.२३; 
परमाधिक चरितम् ; १०३.२५ 

भ्रवरसेनः, १०५.१६; १०८,१५; 
प्रसन्नसधवम्, जयदेव कृतं 

नाटकम् , भं ` परागरशति 
५४.१२१ . 

प्रसेनजित्» फोसलराजः, बुद्धश्नले 
३०० 

प्रिमदशिका, ५८.१७; ५९.७; 
प्लेटो, अर्थे मटिमाऽस्व भरन्थस्य 

महिमानम् तिरते १२६.१७; 

प्रग सनः, पब विक्रम संबतसर 
` विषये ८२.१० १११५-६ 

१११.२५४ 
पलीटः, प.व. १११.१० र्थ 

काल विपये १२६.१९; 
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बनैलः, पब, नीलकण्ठ ल विपे 
३४.२६ 

बादलिङ्, प.ब. रामायण विषये 

२५.२६; 

थाणः, चस्मिन्. श्चविशयोक्िः 

१६.२; ३७.२१; वायवीयं पुरणं 

ˆ परामशाति ५१.१ भासं पण- 

मृशति ५८.३; फालिदासं स्तीति 
७६.८४ ६७न्द् १०३.१; 

१०५.१७; १०७.२२; १००८.११; 
दालसप्तरातीं उपस्तीति ११४.२१; 
वस्य द्ब्र मयूरः ११८.२१ 
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नक्ष पुराणम् , ५०.१४ भाण्डारकर, भाषित भाषा विषये मरदयाण्ड पुराणम् › रामायणम् अदु" | ११. श्न्दिम; 

सरति २३.४५; ४४.२०; ४५.१७; 
४६.१८; ५१.६९; परन्रः छते 

सोय वंरावणेनम् १२५.२९; 

मादयण प्रन्थः, तस्मिन् शाते पुराणे 
` दियमान सभूव ५०.२०; 
भगषद् गीता, ९१.५; 
भटूनापयणः" ८६ २६; 
मि, ८६१००; १०२.१; १८०२०१७; 

भाण्डारफर भाच्यालुसन्धान शाला, पतत्याः सामीक्तिकं भ.भ. 
संसरणं प्रकाशीभवति ३४.१७; 

भामहः १००,१४; १००.१७; 
१२६.दि.२ 

भरव म॑ज्ञरी, मम. 
द ‡ ३७.६१ ण १०६.२; 
भारवि" धे अथाीरवमू् ७ 
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&६- ६8; १००.१६ १००.२ 

१०१.१-३; १०२.२; १०२ 

१०३.१३; १०८.११; १०८.२६ 
भाव प्रकाश, ( शार्दावनयत्य ) 

स्वप्न० नाटणूम् उदाहरति ६०.९१; 

भासः, तस्य कालः अनिदिचतः 
७.२५; रामायणस्य चाधमर्ण्वम् 
उपैति २३.५; ५४--द४; ६७.४५; 
कालिदासेन तुलना ८६.१०-१८; 
०.५; ६५.६; १२६.दि.२ 

भीमः, ६७.२१; 

भोजः, तदास्याः धनेफाः व्यक्वयः 
६.२०; संसक्वस्य भापित भा- 
पाल पत्ते १७.११; १०३.६ 
१०२३.११; 

भोजदेवः, (श्वगार प्रकाशस्य कर्ता) 
५६.२३; 

भोजराजः, रामायण चम्पूः कर्ता; 
मोम्वापुरी शाष्ाम् भनुखरति 
२६.३; 

भोमकः; १०८.२० 

म् 
मङ्खः) १०८.१०; १०६.६; 
मस्स्यपुतणएप् ४६.१८; ५७.१९; 

४८५; ५१.६९; ५२.१६-१७; 

थच्र सयवं यणंनम् १२७२६ 
मथुरा, ११०.१३; 
मनुः, (२) उदीयावस्याषः म. भ. 

संस्कृत सादित्येतिहासः 

३२.०८ (२) १३२. 
मनुस्मपिः, ६५.१७; 
मन्द्सीर, १०५. 

सममस्मट भटः १०४.१३; 

सयुः, ११८.२०-२६; 

मलय, {मायो द्वीप) , अस्य दीदिक 
प्रषृ्तिपु संस्कतस्य॒भ्रमावः, 
१.१ 

मलिनाथः, दीकाकारः ५६.१८ 
७७.८; ७७.१३; ८३.२०; १०२ 

२६; १०५.१; श्रये शास्र" पर- 
मृशति १२७.१९; 

मदाभारवम्, ६.७; तस्मात् पूरैगतः 
कालः मध्यकालः १२.३; संरकृतस्य 

भापित भाषात्व पत्ते १७.३; तद् 
महाकान्यम् २१.१०; प॑चमो वेदः 
२१.दि.२; ३३.१; ३३.१४; २२. 
१३-१६; छस्मिन् रामोषारुयानम् 
२३.९१; २६.६-१५; ३१-४ 
रामायण~तुलना ४०४ ९१ 
५; ६७.१२; ६७.१४; १०११९१४ 

११३.२ 
महाभाप्यम् ६५.१३.१५; भस्य 

कालिं० रचनया वुकल्लना ८०.७४ 
महायानः, ( षीद सम्प्रदायः}, 

छस्य प्रामाणिश्चाः प्बन्याः 

सस्व माया प्रयद्धाः ७.6 
महापानं भद्धोत्पादम् , ६२.२१; 
महावीस्वरिदम् » ५६५; 

भन्थः अनेन शब्देन भरारम्यते माधः, ८७.३४ ९७.६५ दद. ६९, 
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११; १००१८; १००-१०३ 

१०३.२४; १०६.२७} १०८०२७६ 

माभ दिवाकरः, ११.२७. 
माद् गुर, न स कालिदासः ८२. 
दिर १००. १०८,१२-१६; 

माधवाधाये, १३०.१२; 
भालती माघवम् , ८७,१७; ६.६; 
मालये वत्सरः, ८१.२१. ८२.६; 

मालविकाग्निमित्रम्, (कालिदासस्य) 
भातं परा्रात्ि ५४.५; श्ननेक 
संछरणम् एतत् ५६.११; ६४, 

२३ ६९-६७; संसकरणानि ७७. 
२५१९; ७६.२३; ८३.१; हरेण 
श्युरुतम् ८७.१८ 

भिधिक्ञा, नपस, ३०२; 
सुद्राक्सम् , भन्न वाणक्यादि- 

वणैनप् १२०.३; ११६.८; 
सुरा, १०१५७; 
खच्छकटिकम्, ६१,१०; चारदततेन 

सस्वरधः ६९. १; ८९.६; 

मेगास्थनीसः, सभ. विपये इ८.दि- 
वे; ३६.९६; चाणक्यकाल पच्च 
१२६२५२८) १३००-७ 

मेघदूतम् , ९५.१८; ७१-७३; ८२. 

१५ सिन् दिश्नागःन्षुी 
पणयो ८३.२०; ८७.१७; =७. 

प २६; १०५.१३; १ १२.४४ 

८४ १५८८ 

मेक्दानलः, प. संशस्य महत्व 
विषये सदि. ३.६ ३.२० 

` १४३ 

शरैए्य संश्फत लण् धिपये १६. 
दिन १६.२४; मनन, परिमा 

विषये ३२.१ ४०.२६; मन्म. 
फाल विषये ३०.२०; ऋतु सदार 

विषये ७१.९; काक्ि°काल विपये 
५४.११; 

मैक्छमूलरः, प.य.+ संव शुनर- 
ीवर् विषये ८२.३; १०६.२६४ 
११०.१६; ११०.२०; १११. 
११९.२०; भर्वदरि विषये 
११९.१५; 

मोह सदगरः, ( शं कराचायंस्य ¶ ) 
११६.९१; 

मीदुगल्यायनः, ६.२ 

य-च 
यवनसाित्यं, ( भीक ) » सरत 

सादित्यप् श्स्मात् ऽयायः ३, 
१७-द३; 

यशोधर्मा, शपः, तमाश्रितः कालि- 
दासः ८२.१०; १११.१६; 

यशोधमे चरितम् › १०६११५; 
यशोवमेन् , १०७१०; 
याक्ननल्क्यः, १३२.२ 
या्वर्स्य स्मरतिः ६५.१७; १३१. 

१६; 

यास्क +संद्छतं भाषाः इति व्यप 

दितिः श्५.१्७५ २१.२५; 
१२८.१७; 

युधिष्ठिर+ ९५.१७; १ ०१.१० 



3, ; 

रथुवंशम् , ६९.२०, ७५७६; ७६१ 
प्प; ८२.१७ ,८४.१७, निष्णुः 
स्तुवः ८५.७; ८५.१२; ८७.१४; 
5७.२४ ६१७; १०५२४ 
१०६.१; २०७.४; 

रङ्गनाथ, निक्मे्वैशीयस्य टीका- 
कीर ७८०४ 

„ रत्नाकर, १०२.१८-२५; 
रबिषन्द्र , अमहकस्य दीश्नकार", 

११७.२५; 
रसिकरल्ञनम् » १०६९.६; 

, शस कान्यम् , (कालिदासस्य ?) 
गैगार तिलकाद् अपि दूरवरम् 
अपप्यते ११४.८ 

राघवनेषधीयम् १०५८.१; 
राघवपारडदीयम् १०७.१५-२३; 
रापवपाणटधीय याद्वीयम् १०८३, 
राघवम, श्रमिऽ टीकाकारः 

७५८,१६; 4६ 

-राजरोखर्९ भाप्नं पुरामशाति ,५४;७; 
भ८,९; ५६.१६ ५९.१०; धनेन 

.शअभि०, वद्नीयं संस्करणं ष्टम् 
७६. १०७.६०.१०८.९४ | 

रजस्यानम्.» १०३.८; 

शजानफ.+ १०३.२६४ 
राप्तन- ( ई, जे. ) प. घ संसृत 

+भापिद भाषात्व बिषये १४.२०; 
पुणणष्वना काल विपये ५० 

राभ, भनेन विलकाल्या टी शवा 
२५. 

संस्छृत साहित्येतिदासः 

एम चन्द्रः, १०८५६; 
राम चन्द्र (गुण चद्धः) ; नाटय 

दर्पणकारः ५९.१६; 
रामायणम् › ६.७; दर्यताम् बाल्मौ- 

कि, स्मात् पू्द॑गतः कालल 
मध्यकाल १९.३; सस्छृतस्य 

भावित भाषा पत्ते १७३ 
तम्महाकान्यम् २१.१० २२-३१; 

रामोपाख्यानं महाभारते ३६०२ 
म.भ. तुलना ४०-ष्; अस्माद् 
मेघदूत कथा षीजं नीम् ७१. 
३१; ६१.५-१२; ११३. 

रामायणचम्पू (भोजराज मणीता), 

ददयताम्. भोजराज» 

रामायण मंजरी, ( क्तमेनद्र श्वा } 

ददयतां देमनदर ; १०९.४ 
रामाववार+ भास फाल विषये 

६१ १० 
रावण + १०७ ५४ 
शषगत्रथम् ६९.१०; 
राबणाजु नीयम् १०८.२०; 
राष्टरक्टम्, १०५८.८ 
रास्क+ प य.” भारोपीय भगै-य.टा- 

निक भाषा षर विषये ५.१९; 

सदरदामन्,* शिजञालेख५ ६५ £ि.१; 
रोमक सिद्धान्त" ८३.रग् 
सोमसादित्यम्, रुत +“ साहित्यम् 

अस्माद् ण्याय ३.१७; 
सेमहपैण, व्याख्रस्य पथ्चम- शिष्यः 
४४.२६ ४५७; ५५.१० ४५.१३; 



नामायुक्रमणी 

४५.२०; पुराणस्य वक्ष ४७.२१; 
लद्मणसेन › षद्धमूपति , जयदेव 

अस्य सम्य भासत् ११६ रश 
१२३ १२ 

लका (दीप), रस्य बौद्धिक भदृच्िपु 
सष्छ़तस्य प्रभाषः १.१८; अस्य 

भाषया मेषदूतम् शभनूदितम् 
७२२२; 

लस , प च श्चद्वधोष रूषका- 
णाम्. अन्वेष्टा ८८.१३; ८६ रदः 

लेषि, गतगोषिन्द विषये 
१२०दि द 

सैको, प व, भाक्वविषये ५५६ 
लैन, प ब पीतयोिल्द् विपये 

१२०टि२, 
लोरनाय + धनेन रामायणस्य टीका 

र्गा २५१०; 
लपरल्ड वान् भार, प, 

भारतीय शा्मरुय तुलना विषये 
६१४. गीत गोषिन्द विषये 
११०न्दग४ 

सोमहपेण , ददयताम् सेमदषण ; 
वस्रसुची, (्मस्वघोपस्य) , ६२.२९; 
वत्सभट्टि , अनेन मेव दूतम् घु 

कृतम् ७२.१४; -षत॒सहारं च 
७७.२६; ८३ ३-११५ ८७१७; 

१००,२०; १०५ ४; 
-वररचि , मीविरत्न कर्ता १२४ २६ 
चपहमिहिर , . विक्र मादित्यसम्य 

८१.२४ 

ष्प् 

वरप  ेदिकीदेवत, १९.१२; 
येड स्वथे » प्रागतत कवि , फालि० 
लना ८७७; 

वर्मलात (वम॑लाख्य) १०२.२०-२२् 
वलभी १००७ 

बल्ल भेव , १) मेषदृतस्य भादीन- 
तम॒ टीकाकार ७७.३, (२) 

समापितायनी कतां ८६ १६; 
वसन्तगढ, १०२.२९१; 

यसुन्धु , दिडनाग शर् , ८३.२३; 
घञुसित्र › भग्वि्न्न पुम > ६७.१०; 

७९.५२५; 

वाक्पति , १०७ ७१४; 

वाक्यपदीयम् , ११६.१०; 

वागीदवर › १०३ २५; 
वादिराज , १०६.१५ 

सामन (ए) ६१.ि.२; (२) अलं- 

कारसूत्रस्य कर्ता ८०. 
कालिदासाद् शद्हूरति ५७.२०, 

१०७.१, शअरमरूक समुद्धरति 
११८.१७, 

वायु" वैदिकी रेवता १६.१२; 
वायु पुणणम् ४२२४ ४४.२० 

५११७; ४६६; ८६१८ १९ 

इः ५२१९ श्चन मयं बश 
चणेनम् १२७ रषः 

बाल्मीकि , रामायणस्य कर्वादि 

षि? तेन "स्तं शद. मयम 
श्युस्व १००१५ ३२३१ ०्बद४् 



५, सस्त सादिव्येतिष्टासः 

विक्रम संवस्सरः, ११०. ११०.१६६ = 
२७.२० विशिप्य उपायनीयोऽ 

विक्रमादित्यः, तदास्याः श्ननेकाः \ भवत् १९.१४; तस्य वामनाबतरः 

व्यक्तयः ६.२०; शकारिः ७६. रामायरः उपाख्यातः २६.३०; 

श} हालस्प्रशत्यां स्तुतः ८१. |
 

गुप्तः, चाणक्य एवः; १९५. 

४; ८१.१४४ (२) तस्य नब्- ३; १२७.६; १३१.११ 

रल्यां अमरसिंह वराहमिदिरौ | विष्णु धर्मम्" एतदास काव्यं 

८१.२४) (३) नेन हूना: चि- | मासेन रचितम् ६०.६९; 

जिताः ८१.२७; (४) चन्द्रराप्र | विष्णु पुराणम् › रामायणम् अलु 

द्िरीयः सः, १२०४ सरति २३.४; ४४.२० धष्मन् 

बिव्रमोर्॑शीयम् ९६-६७; रे संस्क- | इतिदासांशः ४७.९०; ५९.१५; 

स्फ ७०१; 
वायु पुरणादू शर्वाचीनम् ५३. 

विंटरनिट्लः, प.च.+ सर्वस्य महत्व १०} कौटिल्यं परारशति १२७. 

विषये २.टि.५; ४.१४; रामायण 

भ्रचतिप्त इलोक विपये २९.१६; 
भासचिपये ५५.९; भासकालं 
विपये ६२.३ ्र्ै° काल विषये 
१३०.८; 

विट स्मिथः, प.व„ मरस्य परण 
विपये ४८.४५ 

विमल सूरिः, श्चस्व भ्न्यो रामायणो- 
पजीन्यकः २३८; ` 

विल्यमजोन्सः, शयुन्तला जर्मना- 

जवाद् कारः ८५.२८ 
विल्सनः, प.व.) पुराण रचना काल 

विषये ५०.१५४ मालविका० 
विपये ६६.२२; ७६६; 

विशासवष्चः, भासन ठलना 

र्पः 
विष्ण्यधेनः, १११.१६ 
दीरेदवरः, श्चन्योकिति शतकस्य 

प्रणोता ११५.२०; 

शृद्धचाणक्यम , १२४.१९; 

वेणी संहारम् ८६.२९; 

वेताल भद्र, नीति प्रदीपकारः 

१२४.२७; 

वेमभूपालः, श्नमरूक टीफकारः 

११७.२४ 

त्ैयभानुः, परिडिवः, सुमापितावली 

संमरदीवा ¶ १२ 

ववर, प.ब., रामायणकल निषे 

३०.१; छ्मभि० विषये ७६.३१; 

वैशम्पायनः, व्यासस्य शिष्यः देषः 

६०.दि.रः दे४.२८; ४१.१; 

विशाला नगरी, ३०.२१; यैशाली, नगरी, २०.२३३ 

विष्एुः, एधिवीम् ्वतरति १८.२३ । व्यासः म" म. प्रणेता, ३१०; 



नामाटुक्रमणी १४७ 

४११२१; ४१.१३; पुरासं प्रथितवान् | शमेख्यः, (जर्मन देश ) भारतीय 
४४.२३-२५; ४५.१; ६७.२४ 

१२९.२; 
हविदनी, प्र, घ तरफृत साहित्ये 

तिथि करमाभाव विषये <.टि.१; 

श--हं 

शुन्तला, (कालिदासस्य), दरयतां 

कालिदास + शकुम्तलोपाख्यान 
महामास्ते ३६. 

श्र , श्राचाये , महामापतं परा- 
मृशति २३७ १४; श्रमाद् भागवत 
श्र्याचीनम् ५३.१६, ११७.२३; 
(२) शशकुन्ला' टीकाू!र 
७८.१८ 

शतपथ व्ाद्यणएम् , पुणणस्ययन 
पराखशति ५१.२६; 

शार्म्य तुलना ६.१३-२०; 
शिल", यूरोपीय कवि , मेघदूतम् 

अनुहरति ७२.९; 
शिर्हण , ११६.४-७; 
शिवस्वामी, १०२ २३; 
शिशपालवघम् › १००-१०३ 
शीला भष्टीरिका, क्वयिनी, १२२. 

१४ २३; 
शुद्रक , (खच्च कर्त) ६१.१०; 

णार तिलकम् , (कालिदासस्य 1) 

११३.२७-२८; ११४ १ €; श्रस्मादू 
रास कान्य दूर्तरम् भपच्रष्यते 

११४. +) 

गार भका (-भोजदेव कृत } 
श्मस्मिन् स्वप्न° प्रचमाक स्प्ेप 
उपन्यस्त , ५६.२३ 

शम्भु , "शम्यो सुक्त लता, अणेव; | शोक्सपियर , ६६.३; कालिदासेन 
११५ १६; 

शाखायन भरीतसूनम् 

पुणोल्जेख उपलभ्यते ५१.२४ 

शान्ति शतकम् , ११६ ४-७; 

शाम शास्वी, (डा. ), अथ काल 

विपये १२६.१५; 

शारदातनय, भाव अक्रा क्ता 

६० १; 

शारिपुत्र, ८६.४४ 
शाञ्च धर, १२३२० 

वुलना ८६ २०; 
शोपनदार » उपनिषदा विष्ये ६८; 
शौनक) ३२.१२-१४, ४१.३; 
श्रवस्ती, लयस्य राजधानी, ३०.७४ 
भीकर्ठचरितम् , १०६.द 

श्रीवर दास , सदुकित् फर्णामृस्य 
सम्रहीता १२३.१३; 

श्रीधरसे न, १००७ 

शीषर , घुमापितावज्ली सम्पादकः 
१२३.२६; 

शाङ्गःधर पद्धति , अन मास पद्यानि | ध्री पै , १०४-१०६; 
पष् ३; १२३.२०7 दलेजल , (शर्मण्य कमि ) सष्छा 



१४६ संसत सादिस्येविदासः 

विक्षम संवत्सरः, १९०.८११०.११ 
= र७र विशिप्य उपासनीयोऽ 

विक्रमादित्यः, दास्याः शअनेन्नाः } भवत् १६.१४; तत्य वामनाबतरः 

व्यक्तयः ६.२०; शकारिः ७६. | रामायणे उपाख्यातः २६.३०; 

१८; हदालच्रशत्यां स्तुतः ८१. |
 

गुप्तः, चाणक्य एवः १२७. 

४; १.१४; (२) तस्य नव्- ३; १२७.६; १३१.१४ 

रल्यां अमरसिंह वराहमिहिर | विष्णु घमेम् , एतदाख्यं काव्यं 

८१.२४ (३) नेन हूनाः वि- | भसेन रचितम् ६०.६; 

जिताः ०१.२७; (४) चन्द्रगुप्त | विष्णु पुपणएम्. ° रामायणम् थबु- 

द्वितीयः सः, ८२.१४; सरति २३.४८; ४४.२० श्न 

विक्रमोर्वशीयम् ६६-६७; दे संस्क- | इतिदयसांशः ४७.६-र ५२.१९४ 

से ७८.१९ वायु पुखणादू चर्वाचीनम् ५३. 

१०; कीटिल्यं परग्रशति १२७. 
्िदरनिटजः, प.व., सस्कृतस्य सदक्त 

विपये २.टि.५; ४.९९; रामायण 

भरकिप्त इलोक विषये २६.१६; 
भासविपये ५५.९; भासकालं 

चिषये ६२.३; श्रथै° काल विषये 
१३०.८ 

विद स्मियः, पब मलस्य पुराण 
विषये ४८.४५; 

भिमल सरि, शरस्य पनन्यो रामायणो- 
पञीन्यकः २३; ` 

विल्यमजोन्सः, शकुन्तला जमेना- 

चुवाद कारः ९५.२८} 
विल्सनः, पवर, पुराण रचना फाल 

विपये ५०.१४; सालविका० 
निपये ६६.२२; ७६.६; 

विशाखदच्ठः, भान चुलना 
६०.दि.२; 

विशाला नगरी, ३०.२१; 

पिप्सुः प्रथिवीम् मरतरवि १८.२३, 

२५ 

बिष्णुवधनः, १११.१६ 

वीरवरः श्चन्योक्ति शतकस्य 

प्रोता ११५.२०; 

खृद्धवाणक्यम् , १२४.१६; 

वेणी संहारम् ८६.२६; 

वेताल भद्रः नीति प्रदीपकारः 

१२४.२७ 

वेमभूपालः, भमख्क टीकाकारः 

११७२६ 

चैयमालु-, परिडिवः, सुमापितावली 

संप्रदीदा १ १२३. 

प्ैयरः, प.ब. रामायणकाल विपये 

३०.१; शभि० विपये ७६.द; 

वैशम्पायनः, व्यासस्य रिष्यः ३९ 

इे४.२न; ४१.१६ 

वैशाली, नगरी" २०.२२ 

व्यास) म, भ. प्रणेता, ३ १--४० 
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४१.११; ४१.१३; पुरासं प्रयितवान् 
४४.२३-२५; ४५.१; ६७.२५; 

१३२.२ 
ह्विरनीः प^वब सस्छृत साहित्ये 

तिथि क्रमाभवि षिपये पदि, 

शु-र् 

शङ्न्तला, (फालिदासस्य), दरयतां 

कालिदासः, शबु्तलोपाख्यानं 
मद्ाभारते ३६.६; 

शद्रः, चाचायः, महाभारतं परा- 
गुश्यति २७.१४; च्माद् भागवतं 
शर्ाचीनम् ५३.१६; ११७,२३ 
(२) शशकुन्ला' टीकाकारः 
७८.१८; 

शतपथ वाक्षणम् , पुराणाष्ययनं 
परस्रशति ५१.२६ 

१४७ 

शार्मस्यः, (जर्मन देशः) भारतीय 
शास्य तुलना ६,१३.२०; 

शिलरः यूगरेपीयः कमिः, भेधदृतम् 
श्रनुदरतति ७२.६४; 

शिल्दणः, ११६.४-५; 
शिवस्वामी, १०८.२३; 
शिशपालवधम् , १००-१०३; 

शीला भद्रिका, कवयित्री, ९२२ 
१४.२३ 

शुद्रकः, (गृच्छ० कतौ) ६१.१०; 
शगार तिलफम् , (कालिदासस्य १) 
११३.२०-२६; ११४.१७ थस्माः 
रा्तस कान्य दूरतरम् श्रपटष्यते 

१९४. 
शेमार प्रकाशः (मोजदेष छतः } 

श्रस्मिन् घ्वप्न० पंचक संसेपः 

इपन्यस्त , ५९.२३; 
शम्भुः, "अभ्योक्ि सुक लता प्रणेतः | शेक्सपियरः, ९९.३; कालिदासेन 

११५.१६; 

शांखयन भीवसूत्रम्ः 
वलना ८६.२० 

छत्र { शोषनहारः, उपनिषदां विषये ६.० 
पुराणोल्लेवः उपलभ्यते ५१.२४; । शौनकः, २२.१२-१४; ४१.३; 

शान्ति शतकम्  ११६.४-७; श्रावस्ती, लवस्य राजधानी, ३०.७; 

शाम शास्त्री, (डा. ), अथे फाल | धीकण्ठचसिविम् + १०६६ 
विषये १२९.१८ 

शारदातनयः, भाव प्रकाश कर्ता 
६०.४ 

शारिपुत्र, ८६.४ 
गाद्धधरः, १२३.२०; 

श्रीधर दासः, सदुकिति कर्णामूतस्य 
संग्रहीता १२३.१३; 

श्रीधरसेनः, १००.७; 
श्रीषर सुभापितावली सम्पादकः 

१२३.२६ 

शाङ्घःधर पद्तिः, चत्र मास पचानि | श्री हपेः, १०४८१०५; 
५५.२; १२३२०; इलेजलः, (शार्भर्यः कविः) 



१४६ संसृत सादिव्येतिहासः 

विक्रम संवस्सरः, ११०. ११०.१९६ = ७१ विशिष्य उपासनीयोऽ 

विक्षमादित्यः, तदाख्याः छनेकाः } भवत् १६.१४ तस्य बासनावतरः 

उयक्तयः ६.२०; शकारिः ७६, रामाय उपाख्यातः २६.३०; 

श८; हालचक्तशाव्यां स्तुतः ८१. |
 

गुप्तः, चाणक्य एवः १२७. 

४} ८१.१४; (२) तस्य नव ३; १२७.६; १३१. 

रल्यां भ्रमरसिह वराहमिदिरौ | विष्णु धमेम्  पतदाख्यं काव्यं 

८१.२४ (३) अनेन हूनाः वि- | = मासेन रचितम् ६०.६ 

नितः ८१.२७ (४) चन्द्रगत्र | विष्णु पुम् , रामायणम् भु 

द्विरीयः सः, ८२.९४; 
सरति २३.४ ४४.२० श्पिपिन् 

विक्रमोर्वशीयम् ६६-६०; द संरछ- | इविदसांः ४७.६-०; ५२.१९; 

रणो ७८१; 
वायु पुराणाद् चरबाचीनम् ५३. 

१० कौटिल्यं परागरशाति १२७. 
विंटरनिटृजः, पर्व, सस्छृतस्य मदत 

विषये २.दि.४; ४.११; रामायण 

प्र्तिप्त इलोरु विषये २६.१९; 
आसविषये ५५.६४ भासकालं 

विषये ६२.३; श्रथे० काल विपये 

१३०.४; 

विट स्मिथः, प, ब.) मत्स्य पुणण 

विषये ४८.४५; 
बिमल सूरिः, चस्य प्रन्यो रामायणो- 

पजीग्यकः २३८; 

विल्यमजोन्ः, शङ्न्तला ज मेना 

युबाद कारः ८५.२८ 
विल्सनः, प.च.; पुराण रचना काल 

विपये ५०.११; मालविका 
विपये ६६.२२; ७६.६; 

चिशाखदनच्चः, भासेत तुलना 

६०.ि.२; 

विशाला नगरी, ३०.२१; 
विष्णुः, पए्थिवीम् श्रयतसप्वि १८.२३१ 

1 
विष्णुवर्ैनः, १११.१६ 

वौरेरवरः, छन्योकिति = शतकस्य 

प्रणेता ११५.२० 

यृद्धचाणक्यम , १२४.१६; 

वेणी संहारम् ८६.२९; 

वेताल भद्र, नीति प्रदीपाः 

१२४.२७; 

वेमभूपालः, अमरू टीकाकारः 

११७.२द 

व्ैयभादुः, पण्डितः, खुभाप
िताली 

संप्रहीवा ¶ शर्दटिः 

दैवः, प.व रामायणकाल विपये 

०.१; श्नभि० विपये ७६; 

वैशम्पायनः, व्यासस्य शिष्यः २९ 

३४.२८; ४१.१६; 

वैशाली, नगरी, ३०.२२; 

ज्यास, म. म. प्रणेता, ३१. 
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४१ १६; ४१.१३; पुराख प्रथित्तवान् | शार्मर्य", (--जमेन देश ) भास्तीय 
४४.२२-२५; ४५.६१; ६७.२४ 

१३२.२; 

दविटनी, प. व“ श्स्छृत साहित्ये 
विधि करमामाव विपये ४.टि.१ 

श--हं 

शुन्तला, (कालिदासस्य), ददता 
कालिदास , शबृन्लोपास्यान 
म्टामारते ३६ ६; 

शृह्र , श्राचाये, महाभारतं पय- 
मृशति ३७ १४; श्रस्माद् भागवत 
श्र्वाचीनम् ५२.१६९, ११७.२३, 
(२) शशङ्कन्लाः दीकाकार 
७८.१४; 

शतपथ व्राद्यणप् , पुयणाभ्ययन 
पणमरशति ५१.२६, 

शार्मस्य तुलना ६.१३.२०, 
शिल्लर, युरोपीय कवि , मेघदूतम् 

श्मनुहरति ७२.९६; 
शिल्दण , ११६.५-७; 
शिषस्वामी, १०८ २३ 
शिशुपालवधम् , १००-१०३; 

शीला मेरि, फएवयिती, १२२. 
१४२३; 

शुद्रक , (च्छु० क्वा) ९१.१०; 
भार तिलकम् (कालिदासस्य १) 
११३.२७ २६; ११४ १-६; श्रष्माद् 

रासं कान्य दृरतरम् श्रपषष्यते 
११४. 

गार प्रकाश (भोजदेष एत } 
अस्मिन् स्वप्न पचमाक स्तेप 
उपन्यस्त , ५९२३; 

शम्भु , 'अम्योक्ति युक लता, प्रणेवः | गेक्सपियर , ६९ ३, फालिदासेन 
११५ १६; 

शाघायन भरीतसूत्रम्, 
वुलना ८६२० 

छत्र [ शोपनहार , उपनिषदा विपये ६.८; 
पुरणोल्लेख रपलम्यते ५१.२४) । शौनक , २२.१२-१४, ४१.३; 

शान्तिं शवकम् , ११६ ४-७, 
शाम शास्म्री, (डा. ), घथ० कालल 

विषये १२६ ८; 
शारदातनय, भाव प्रकाश क्ता 

६०४ 
शारु, <स 
गाद्वधर , १२३ २०; 

श्रावस्ती, जपस्य राजघात्ती, ३०५७; 
श्रीकरठचरितम् , १०६.६; 

श्रीयर दास, सदुक्वि फर्णामतस्य 
सग्रदीता १२३ १३, 

श्रीधरसेन, १००७ 
श्रीधर“ सुमापित्मपकी सम्पादक 

१२३.२६ 
शाद्भःधर पद्धति , यथ भास पदानि | थी दपं , १०४-१०५; 

५५ 3; १२३.२० दलेजल-» (शार्मस्य एषे ) संद 



१४ 

काव्यानि अनुच्वयवि स्म ७.७; 

रामायण विपवे २५.२०; 
सदर्मरमृत्युपस्यानम् २ रामायय्- 

मूलमेतत् २६.७; 
*सदुक्ति कर्णामृतम्, चर भास 

पद्यानि ५५.३; १२.१९; 
समय मावृह्ल १२५.१ 
समुद्रगाप्त, ०५२,१६; 
श. 

समुद्र मन्थनम् , अणेव मथनम् 
इति उपारुयाने रामायणेऽपि 
ररः . 

सेनारयणः, स.भ. टकारः 
शेषर्शः 

सर्वाक्रयः, १०२.२१; 

८३.९१; 

साठबाईनः, दालः एव; ११४.१६; 

तस्य स्प्वशादी ११४- ११५; 
खाय, श्रचादेः, १३०.१२; 
खादृखाद्न चरिठम् , सस्मि 

निलीनम् , इटि. 
खादित्व दपम् , माल० संसरण 

विष्ये ७७.२७; ११.२८; 
सतिल्वेन जेिः, राद विपदे 

र्धः मन. विष्वे ३३.६२ 
माख रिष्ये ५५.१३; प्न 
नारक विषये ५६.१६; 

उचनिपादः, प्राचोन दीद पन्थः, 
पुराराम् उदाहरति ५२.८३ 

सुद, ११२.१३; 

स॒प्रमदेदः, १०२.२०; 

स्त खाहित्वेतिद्धासः 

सुबन्धुः, म० मासं परामृश्चति ३४ 

२९१; कालिदासं च ७६.६; १०३ 
१५; १०७.२२ १०८.११६ 

सुभापिचायली, आस पद्योऽः 
५४.१८; ०६.१६; (१) वह्न 

देव सम्पादिता १२३.२३; ¢ 
भरीदर सम्पादिठा १२३. २४ 

सुभाषित युक्ठावली, जल्दणे 
संगृहीता १२३.१६; ॥ 

सुवर्णाक्षो, ऋअ्वधोपस्य जननं 
८६.२९ 

सुषितसुस्ताबली, 
पद्मानि ५५.३; 

सूञालंकारम् , श्रदबधोपश्य एति, ` 
८६.३; ६२.६८; इरन 

सेतुबन्ध, १०५.१५; 
सोगदेषः, नीतिबाक्यामृत° 4 

सारत्त्यदुल्लिखति १२५१० 
सौतिः, ३२.१२.१५४ महाभाप्म् 

इति नाम नेन रम् 
३५.२; ४१३ पृणस्व 
४७.२१; 

सौन्दरानर््म् १६०) ५. 

समिल्लः, कलिदसात् पः ९० › 
स्देन श्लोरो, प. व म 

भ४.६; भदस काक 

स्वप्नवासबद्= ˆ . 
हयपरीषदपम् 
हरदत्त घुष ˆ 
एएसाद् ` 

शयत्र भाः 

र 
पट 
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7 ) १०३.१८-२८ 
६७.८; १०३.२; छस्मिन् हाल 

(व प्रशस्तिः, १२२.रि; सद्वती पसुता १९५.२० 

द्र १०६.२४ इलायषः, १०८.५; 

वृशपुणम् , रामायणस्य वद्गीय- | हस्तिप
कः, १०.८४ ` म् 

पाम् भलुसर < 
गवै इति क पिल | दाप्िसः, पय, व्यास विपये 
( ५ ;-कालः ३९. त) 

वेषैः (==यरोषः हाते, ( प.य. ) , कालि° कलि 

ष (=यूरोपः) 9 अस्मिन् | विषये ८२.१९; 
स्छषस्य भ्रभावः २.१; पा- 

॥ 

रिनि-प्भावः ६.२९ ५.१० | एल भरत सयं धिरिः 

७.१८ इ्तिदास शब्दस्यार्थः स्तुतः ८१.३; ०१ ,१२; सप्तरात 

पदि. महाभारतस्य हस्व कर्ता सादवाहनः सः १४.९६; 

लिखितानि पुस्तकानि चत्र तस्य सप्त शती ११४-११५; 

गुरक्ितानि ३३.२०; हितोपदेशः, नीविवचनानां महान् 

षः, ११०२५ 
राशिः १२४.११३ 

, पव.) भभ. विपये ३८.५; | दिलरैटः, प्व." रघुव॑रा विषये ७७. 

(पतिः) ॥ ; „ ज थ० करैत्य धिषये १२८. 

पतिः) ५८.२; ५६. ७८, | = ईद; अथे कठेत्व पये १ 

:४ कालिदासम् चनुहरति ८७.
 १४१९; 

मो १०ननद७ 
दसः, ८.५ 

चरितम्, सायवीयं घराणं | हूना, १११०१५४ 

फमृरयते ५१०१; अस्य भूमिका- देमचनद्रः, १०९.१८; 

धां भासः परामृष्टः पनः सैन, पवः छस्य मतं मनम 

कलिवासम् च्ययुद्दरतति ८७.१० विषयेऽधचितम् ३८.२.१४; 

इति गरीगोत्र जातिन श्री ब्िशोरौ लाल तनूजेन स
पबलोपाहं न 

दं्यनेन निर्मितः संस्कत सादित्येविदीसते नाम भनम्. 

प्रथमो भामः ॥ 


